MacroCover – Montage handleiding

De MacoCover is een gecombineerd profielsysteem
profielsys
bestaande uit de volgende componenten:

Gevel- / muuraansluiting
incl. rubber

Stops / Afsluitplaatjes
incl. schroef

`

Midden- / Tussenprofielen
incl.PVC kliklijst & rubber

Aluminium condensprofiel, boven & onder

Zijprofielen
incl. PVC kliklijst & rubber

Siliconenkit

Op www.macroluxbenelux.nl staat een instructiefilm om u te ondersteunen tijdens de montage.
Indien u een MacroCover met afwijkende maatvoeringen heeft aangeschaft, zal deze handleiding niet toereikend zijn. In
deze gevallen dient u het plaatmateriaal en profielen zelf op maat te zagen.
LET OP:
Controleer de inhoud van de pakketten en maak uzelf bekend met de onderdelen alvorens te beginnen met de installatie. De
bedrukte folie geeft de bovenkant van de platen aan. Laat deze zitten tot de platen op het frame gemonteerd zijn om er
zeker van te zijn dat de UV bestendige kant boven op ligt. De Profielen zijn ca. 30-40mm langer dan het plaatmateriaal om
ruimte te bieden voor de condensprofielen.
Stap 1:

Stap 5:

Boor om de 400mm aan weerzijde van
het profiel een gat. Hier zal straks het
profiel mee aan de houten constructie
gemonteerd worden. Plaats het
afsluitplaatje aan het uiteinde van het
aluminium profiel en bevestig deze met een
schroef aan het profiel vast.

Plaats de PVC klik lijsten op de profielen en druk
deze vast in het aluminium profiel. Zorg ervoor dat de
folie op de platen nog gemakkelijk verwijderd kan
worden.
Stap 6:

Stap 2:

Snij en zaag met behulp van een decoupeerzaag met
kleine vertanding en een stanleymes het muurprofiel
en de rubberen strip op maat.
Plaats op iedere balk een aluminiumprofiel
met het aflsuitplaatje. Het is belangrijk dat
de profielen aan tweezijdes worden vast
geschroefd om de structurele integriteit
van de MacoCover te garanderen.
Stap 3:
Plaats de condensprofielen over de uiteinden
van het plaatmateriaal, boven & onder.
Stap 4:

Plaats de platen op het dak tussen de profielen
Houdt hierbij rekening met;
Membraam tape, boven (gevel)zijde
Gesloten aluminium tape, onderzijde
Platen mogen niet strak tegen de profielen
aan liggen, zie afbeelding op eerste pagina.

Stap 7:

Plaats het muurprofiel strak tegen het dakje en de
muur aan. En boor over de lengte van het muurprofiel een aantal gaten en monteer deze aan de
muur. Plaats achter de richel van het muurprofiel
de zuurvrije kit, om te voorkomen dat er vocht vanaf
de muur de profielen in loopt.

