PLAATSINGSWIJZER

BossCover
montage anker
Universeel montage anker met
zelfklevende EPDM slabbe
✔ Eenvoudige bevestiging van zonnepanelen, ventilatie
units, airco buitenunits, zonnecollectoren,…
✔ Mechanisch en ballastvrij
✔ Op platte daken ongeacht de hellingsgraad
✔ Waterdichte aansluiting
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BossCover montage anker
Volg volgende stapjes voor een eenvoudige plaatsing van het
BossCover montage anker met zelfklevende EPDM slabbe.

UNIVERSELE WERKWIJZE
1. Maak de EPDM
dakbedekking grondig
schoon.

2. Markeer met een vetkrijt
de voorziene openingen en
bepaal zo de plaats van de
montage ankers.

3. Maak bijkomende gaten of
sleuven naargelang het type
aluminium drager. Gebruik
hiervoor een metaalboor M10
of een opening die geschikt
is voor de bijgeleverde
draadstang M10.

4. Plaats de zwarte kunststof
bevestigingsplaat op de
dakbedekking ter hoogte
van de gemarkeerde zone.

5. Controleer of de aluminium
draagstructuur aansluit op
de draadstang.

6. Schroef de bevestigingsplaten
telkens met 4 schroeven vast. De
gekozen schroef is afhankelijk
van de dikte van de isolatie en
de ondergrond waarin je deze
bevestigt.

7. Leg de zelfklevende EPDM
slabbe over de bevestigingsplaat en teken met een vetkrijt
de randzone af.

8. Breng een EPDM primer
aan met schuurspons op de
bevestigingsplaat en op het
dakoppervlakte daarrond.

9. Controleer of de primer
handdroog is.

10. Leg de zelfklevende
EPDM slabbe over de
bevestigingsplaat.

11. Verwijder de plastiek
beschermfolie.

12. Druk de randzone van de
bevestigingsplaat aan met
een messingrol.

13. Druk de zelfklevende EPDM
nu stevig aan met een
siliconen aandrukrol.

14. Plaats de zwarte EPDM
afdichtingsring.

15. Schroef de draadstang
vast.

16. Schroef de zwarte
afdekkap vast.

17. Breng de borgmoer aan
en schroef deze goed
vast.

18. Verzegel de randzone met
een UV bestendige EPDM
kit (type BossCover Rubber
Seal).

19. Na het plaatsen van de
BossCover Roof montage
ankers, schuif je de aluminium
draagstructuur over de
draadstangen.

20. Zet de aluminium drager
telkens vast met een
borgmoer M10.

21. Schroef deze stevig vast. De
aluminium structuur staat nu
iets boven de dakbedekking
zodat het water eenvoudig
afgevoerd wordt.

22. De zonnepanelen of andere
technische installaties kan
je ten slotte aanbrengen en
aansluiten.
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