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MONTAGEHANDLEIDING PEVELUX
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Stockage:
 De platen moeten op een vlakke ondergrond gestockeerd worden 
of op pallets met aaneensluitende beplanking en ondersteund door 
balken van 10 cm breed en onderlinge afstand van 80 cm. Scherm 
de platen steeds met witte folie af tegen hitte en tegen zonlicht. 
Zelfs een korte blootstelling aan hitte en zonlicht kan zichtbare en 
onzichtbare schade aanrichten. Stapel de pakken nooit hoger dan 
0,4 meter.
 

Verwerking:
 Verzaag de platen met een fijne zaag met maximaal toerental van 
2500 t/m. Ondersteun en klem de plaat goed tijdens het verzagen.
Niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.
Boor steeds gaten die 5 mm groter zijn dan de diameter van de 
bevestigingsschroef. Voor platen langer dan 4 meter moet aan 
de schroeven 1 mm extra speling voorzien worden. Het beste 
boorresultaat bekomt u met een boortoerental van 500 en 1000 t/m 
en met een boorsnijhoek van 70°. Het gatcenter moet op minstens  
50 mm van de plaatrand liggen.
 

Plaatsing:
 Hou bij de plaatsing steeds de volgende regels in acht.
- voorzie steeds 5 mm speling per meter in de lengterichting en  
 aan de montagepunten.
Voor Pevelux® geldt bovendien:
- Stel niet bloot aan temperaturen hoger dan 60°C, ook   
 niet voor korte tijd.
- Leg de platen niet op donkere ondergronden. Eventueel draag-  
 structuren met niet agressieve lichte verf kleuren of aftapen met  
 aluminiumfolie.
- Breng geen onderplafond of thermische isolatie aan onder de   
 platen.
- Laat geen lood- of zinkslabben op de platen rusten. Zie ook de  
 folder “Pergolux® Bouwtips”.
 

Ondersteuning:
 Voor Polylux®  en Pevelux® platen met een dikte van 1.2 mm dient 
de ondersteuning uitgevoerd te worden zoals de tabel aangeeft.

Overlapping:
In de tabel ziet u hoeveel de overlap in de breedterichting bedraagt. 
In de lengterichting moet de overlapping 150mm zijn bij 20° helling 
en gaat naar 250mm bij 12° dakhelling. De plaatsingsvolgorde is 
steeds tegen de windrichting in en van beneden naar boven.
 

Bevestiging:
 De montagegaten worden best vooraf geboord, telkens op de 
golfkop van de plaat. Gebruik steeds aan de ondergrond aangepaste 
schroeven. De platen moeten steeds vrij kunnen uitzetten en 
krimpen.
 

overheersende windrichting

plaatsingsrichting

plaattype 
met dikte 
1,2 mm

A tussenafstand van de 
ondersteuning

B aantal golven of mm 
zijdelingse overlapping

C aantal 
bevestigin-

gennormaal hoog helling*
10 à 20°

helling
> 20°

76/18 0,9 m 0,8 m 2 1 per 3
golven

Greca
76/18

0,9 m 0,8 m 2 1 per 3
golven

130/30 1,1 m 0,9 m 2 1 per 2
golven

177/51
(92cm)

1,25 m 1,0 m 1 ½ ½ 4 per
meter

177/51
(110cm)

1,25 m 1,0 m 1 ½ ½ 4 per
meter

3.45.1000 T
(105 cm)

1,5 m 1,3 m 50 mm 50 mm per golf
(3 per m)

*bij dakhellingen ≤ 12° de zijdelingse overlapping afdichten met 
butylband.


