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2 Unaplex montage handleiding Polycarbonaat dak 

De profielen zijn bedoeld om te monteren op een bestaande, houten constructie. De dragers dienen 

ca. 99,5 cm (bij 98 cm platen) dan wel ca. 121,5 cm (bij 120 cm platen) uit elkaar te liggen. 

            

De zij- en tussen-profielen liggen IN het muurprofiel. 

                     

De profielen worden op de houten balken geschroefd. Gebruik RVS schroeven (niet meegeleverd). 
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3 Unaplex montage handleiding Polycarbonaat dak 

Aan de onderzijde schroeft u de Stopper, met een oversteek, mee vast. 

                    

Begin met het plaatsen van de onderrubbers. Let op; de onderrubber zit aan elkaar en trekt u eerst 

eenvoudig los.   

In het zijprofiel komt 1 onderrubber, in het tussenprofiel 2 onderrubbers.  

              

U heeft 2 soorten Tape geleverd gekregen. Hiermee plakt u de kopse kanten af, ter bescherming van 

vuil, ongedierte en vocht. Aan de “hoge zijde” komt de Tape Dicht, aan de “lage zijde” komt de Tape 

Open. De Tape Open herkent u aan de witte  “golfjes”. 
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4 Unaplex montage handleiding Polycarbonaat dak 

Controleer vóór het afplakken of de plaat schoon en droog is. Blaas desnoods even door met lucht. 

              

Na het afplakken dient aan de onderzijde de Lekdorpel geplaatst te worden. Let bij het plaatsen op 

dat de zijde met UV bescherming naar boven (zon-kant) ligt. 

 

Achteraf, als het dak geplaatst is, brengt u een randje siliconenkit aan. 
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5 Unaplex montage handleiding Polycarbonaat dak 

Plaats de platen tussen de profielen. Let op; de platen moeten genoeg speling hebben om te kunnen 

uitzetten en krimpen. Een speling van 5 mm in de breedte is noodzakelijk. In de lengte zelfs 5 mm per 

lopende meter! 

Het dak dient onder een helling van bij voorkeur 10 graden (minimaal 8 graden) geplaatst te worden.  

                                    

      

Wanneer alle platen op hun plek liggen, brengt u de Muur-, Zij- en Tussen-rubbers aan. U kunt de 

rubbers nat maken met water en zeepsop, zodat deze makkelijker ingedrukt kunnen worden.   

 Muur- & Zij-rubber 
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6 Unaplex montage handleiding Polycarbonaat dak 

 Tussen-rubber 

 

     

De rubbers kunnen in het begin nog krimpen. Laat ze aan de onderzijde iets langer en corrigeer dit 

pas na een aantal weken. 

 

U kunt NIET op het dak lopen. Komt u bij het monteren niet meer aan de rubbers gebruik een lat om 

deze aan te drukken.  
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