
Hoeveel product heb ik nodig? 

Per strekkende meter

Handige weetjes?

•   De Zwarte Dakrandprofielen zijn in de stof gekleurd, hierdoor zijn krassen bijna niet te zien.
•   De dakrandprofielen bestaan uit een hoogwaardige polyesterhars die verstevigd is met 30% glasvezel.
•   Er zijn geen aparte hoekstukken nodig, de hoeken worden gemakkelijk zelf gecreëerd door de profielen in verstek 

te zagen.
•   Er zijn twee manieren om de dakranden te plaatsen. Dit is afhankelijk van de dakbedekking die je verkiest.

Productomschrijving

Werk jouw dak af op een stijlvolle manier dankzij onze 
nieuwe Zwarte Dakrandprofielen. Deze dakrandprofielen 
zijn gemaakt van een hoogwaardige polyester waar 
glasvezel aan wordt toegevoegd. Hierdoor zijn onze 
Zwarte Dakrandprofielen zeer stevig en schokbestendig. 
Ze zijn ongevoelig voor veroudering en atmosferische 
invloeden. Ook daar waar ze worden doorgezaagd, 
kunnen de profielen niet roesten of oxideren. 
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Toepassing

Kan gebruikt worden op platte daken met zowel bitumen dakbanen, als met een EPDM-dakbedekking.
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beschermt je woning.

ZWART DAKRANDPROFIEL
De esthetische afwerking van je platte dak

Voordelen
-  Sterk en schokbestendig
-  Stijlvol
-  Kunnen niet roesten of oxideren
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Materiaal  Kleur  Lengte Hoogte Diepte 

60 mmPolyester Zwart 2 m 65 mm
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Hoe gebruik ik het product bij bitumen dakbanen?

•   Plaats de dakranden op de onderlaag van je dak. 
•   Bevestig onze SCHROEVEN VOOR DAKRANDPROFIELEN op 5 cm van het 

uiteinde van een dakrandprofiel, om de 25 cm bevestig je vervolgens een 
nieuwe schroef. 

•   Neem vervolgens een recht verbindingsstukje en plaats het in het verticale 
gedeelte van je volgende dakrandprofiel. 

•   Leg dit volgend dakrandprofiel op 2 mm van het vorige.
•   Om een hoek te maken, kan je gemakkelijk twee dakrandprofielen in verstek 

zagen. Gebruik een verbindingsstuk voor hoeken om een perfecte aansluiting 
te garanderen.

•   Plaats tot slot de bovenlaag van je dakbedekking over de dakrand. Om een 
waterdichte afwerkig te verzerkeren, kan je de dakrand onder de bovenlip 
nog afkitten met onze REPARATIE-MASTIC.

Hoe gebruik ik het product bij EPDM?

•   Plaats de dakranden op de EPDM-laag van je dak. 
•   Bevestig de dakrand met onze ZWARTE DAKRANDSCHROEVEN op 5 cm 

van het uiteinde van het dakrandprofiel, daarna bevestig je om de 25 cm een 
nieuwe schroef. Deze schroeven beschikken over een EPDM-ringetje, extra 
afkitten is dus niet nodig.

•   Neem vervolgens een recht verbindingsstukje en plaats het in het verticale 
gedeelte van je volgende dakrandprofiel. 

•   Leg dit volgend dakrandprofiel op 2 mm van het vorige.
•   Om een hoek te maken, kan je gemakkelijk twee dakrandprofielen in verstek 

zagen. Gebruik een verbindingsstuk voor hoeken om een perfecte aansluiting 
te garanderen.

ZWART DAKRANDPROFIEL
De esthetische afwerking van je platte dak

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: +32(0)3 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: +31(0)162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com


