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Doorsnedes dakopstand 703

Zorg vooraf voor een bouwkundige dakopstand.
Voor het daklicht maakt het niet uit of deze uit enkelwandig (massief) of
uit samengesteld (isolatie) materiaal is gemaakt.
Maar zorg wel dat de opstand:

- een dikte heeft van minimaal 40 mm en maximaal 100 mm.
- altijd boven de dakrand of water-noodafvoer uitkomt.
- een hellingshoek van min. 3° en max. 20° heeft.
- haaks is in elke hoek, meet daartoe overhoeks.
- goed en tot bovenaan de opstand is ingeplakt met dakbedekking.
- geen dakbedekking aanbrengen op de bovenzijde opstanden rondom
- aan de bovenzijde van de breedtekanten doorlopende schuinte heeft met de dieptekanten.

Per zijde moeten de 2 bevestigings beugels op de hoek worden voorzien van inbraakwerende schroef.
Deze schroeven worden meegeleverd.
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