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Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor positionering principedetails Klimaatgarant Solar



variabel

40
55

22
22

var.

11

(HDPE plaat niet in 't zicht en let op waterlijn
)

variabel

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

KG Solar eindklem

let op "w
aterlij

n" pv-panelen

90x22

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

Door Derden
- HDPE venti-panlat met kam
- PVC onderpanprofiel
- klosjes tussen gootbeugels
- gootbeugel
- waterkerende folie
- gootplank
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variabel

40
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22
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Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- dakpan
- PVC onderpanprofiel
- onderste panlat
- klosjes tussen gootbeugels
- gootbeugel
- waterkerende folie
- gootplank

KG Solar eindklem
90x22

(HDPE plaat niet in 't zic
ht)

eventueel
aluminium kap,
t.b.v. bescherming
HDPE-plaat

min.25 / max. 300 (afhankelijk
van dakpan en daklengte)

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat
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variabel

40
55

22
22
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Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

- KG Solar middenklem

- KG Solar middenklem
Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

990
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Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

min.50 / max. 300 (afhankelijk
van dakpan en daklengte)

90x22

Door Derden
nok indekstuk
loodvervanger

(HDPE plaat niet in 't zic
ht,

eventueel aluminum kap aanbrengen)

eventueel
aluminium kap,
t.b.v. bescherming
HDPE-plaat

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
-nokvorst
-ondervorst
-ruiter
- ruiterbeugel
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variabel

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

-nokvorst
-ondervorst
-ruiter
- ruiterbeugel

nok indekstuk
loodvervanger

schuimstrook
onder pan

min.50 / max. 300 (afhankelijk
van dakpan en daklengte)

90x22

eventueel
aluminium kap,
t.b.v. bescherming
HDPE-plaat

(HDPE plaat niet in 't zic
ht,

eventueel aluminum kap aanbrengen)
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variabel

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

- KG Solar eindklem

- KG Solar eindklem
min.50 / max. 300 (afhankelijk

van dakpan en daklengte)

min.50 / max. 300 (afhankelijk
van dakpan en daklengte)

90x22

90x22

(HDPE plaat niet in 't zic
ht,

eventueel aluminum kap aanbrengen)

(HDPE plaat niet in 't zic
ht,

eventueel aluminum kap aanbrengen)
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KG Solar eindklem

90x22

- folie met 200mm overlengte
- PVC onderpanprofiel
- HDPE venti-panlat met kam

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- houtstrook 22x90 geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

KG Solar eindklem

min.50 / max. 300 (afhankelijk van dakpan en daklengte)

(HDPE plaat niet in 't zicht,

eventueel aluminum kap aanbrengen)
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250-350250-350

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

1640mm.
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250-350

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Aluminium profiel
(kleur zwart)

-

minimaal 25mm

(Let op, HDPE plaat niet in 't zicht)

maximaal 105mm

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd
  i.v.m. trekbelasting)
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat
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Aluminium profiel
(kleur zwart)

- schuimband

40
55

22
22

va
r.

11

schaal 1:10

-

var.

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

250-350var. 25-105
(HDPE plaat niet in 't zicht)
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zetwerk

- waterkerende laag
- verholen goot

Door Derden
- houtstrook 22x90 (geschroefd)
  i.v.m. trekbelasting
Dakopbouw = Rc > 6.0 m2 k/W
- dakpannen
- panlatten 22x48mm
- tengels 22x32mm
- waterkerende folie
- isolatie
- dampremmende folie
- onderplaat

-

Aluminium profiel
(kleur zwart)

250-350var. 25-105
(HDPE plaat niet in 't zicht)

Levering Klimaatgarant Solar
- PV-paneel afm. 1640x990 mm
  landscape geplaatst
- KG Solar indak montage-blok/hoek
- KG Solar profiel
- KG Solar indekplaat (HDPE)
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