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Datablad

Toepassing
Hellende bitumen daken (max. 11gr)

Eigenschappen
 Kunststof verstelbare voet
 Extra steun voor helling 10gr
 Wordt op dakbedekking gebrand met
bitumenrozet (SEBS)
 Geen doorschroeven
 Geen ballast nodig
 Degelijk en waterdicht

Gereedschappen
Om een perfect afgewerkt geheel te krijgen zijn de
toebehoren te gebruiken:
 Gasbrander

 Troffel

 Werk handschoenen


volgende specifieke gereedschappen en
Spatlijn
Meetlint
Inbussleutel
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Datablad
Dakopbouw
Soprasolar Fix Evo kan worden toegepast op de nieuwe of bestaande bitumineuze dakbedekking. De
dakbedekking moet voorzien zijn van een combi-inlage (minimaal 170gr/m2) en aangebracht zijn
middels één van onderstaande methoden:
 éénlaags, volledig verkleefd systeem (oude dakbedekking overlagen)
 tweelaags, onderlaag mechanisch bevestigd, toplaag volledig verkleefd
 tweelaags, volledig verkleefd systeem
De ondergrond moet:
 voldoende vlak, droog, schoon, vorst- en vetvrij zijn
 voldoende drukvast zijn (isolatie minimaal klasse C)
 tenminste 2% afschot hebben (3% bij staaldak) om waterstagnatie en vervuiling te
voorkomen.
Raadpleeg Mijn Energiefabriek indien de Soprasolar Fix Evo toegepast moet worden in streken- of op
gebouwen met grote windbelasting of wanneer deze toegepast moet worden op een niet
voorgeschreven opbouw.
Uitvoering
Laat de dakbedekking plaatsen door vakbekwame dakdekkers.
Bij de uitvoering van de benodigde werkzaamheden dienen de algemene verwerkingsrichtlijnen van
Troelstra & de Vries BV te worden gevolgd. Ook dienen de standaard ontwerpvoorschriften die zijn
opgenomen in de “Vakrichtlijnen voor gesloten dakbedekkingsystemen”, goedgekeurd door het
College van Deskundigen dienen hierbij te worden aangehouden.
Het plaatsen van de Soprasolar Fix Evo:
 Uitmeten en aftekenen van de positie van de voet
 Eventueel aanwezige leislag inwellen in de dakbedekking
 De dakbedekking ter plaatse van de voet en de onderzijde van de voet verhitten
 De voet plaatsen en aandrukken
 De buitenste voeten voorzien van manchetten ter bescherming tegen UV-straling
 Plaats de zonnepanelen
Weersomstandigheden
Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw) en wanneer de
omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C.
Opslag
Soprasolar Fix Evo moet droog, vorstvrij en beschermd tegen UV-straling worden opgeslagen.
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