
> Moet je de dakpanplaten van Aqua-Pan doorzagen?
Het Aqua-Pan concept is een modulair dakpannenconcept waarbij je de platen niet moet doorzagen. De pla-
ten passen op elk rechthoekig dak en kunnen zowel in de hoogte als in de breedte met elkaar overlapt worden 
zodat er niet gesneden of geknipt moet worden. Indien het dak beschikt over een schuine kant, dan kan je de 
Aqua-Pan plaat afzagen met behulp van een Sint Jozefzaag.

> Kan het Aqua-Pan concept ook gebruikt worden voor een lessenaar dak of éénzijdig dak?
Ja, je kan de dakpanplaten gebruiken voor een lessenaar dak of een éénzijdig dak. De beide zijkanten werk je 
af met de windveren. Onderaan zorg je voor een oversteek van 5 cm. Bovenaan gebruik je de nok als afwerking.

> Geven dan deze dakpanplaten veel geluidsoverlast bij regen?
Neen. Deze dakpannenplaten zijn bedekt met een speciale coating en steengranulaat dat geluidsdempend 
werkt.

> Hoe worden de dakpanplaten bevestigd?
Er zijn speciale Aqua-Pan schroeven voor het bevestigen van de dakpanplaten. Deze schroeven zijn voorzien 
van een EPDM ring om de waterdichting te garanderen. Daarnaast bestaan de schroeven in verschillende kleu-
ren. Zo heeft elke kleur van plaat zijn bijhorende schroef zodat de schroeven niet opvallen en mooi blenden 
met de platen.

> Hoe worden de nokstukken van de dakpanplaten bevestigd?
Het is voldoende om de nokstukken enkel aan de dakplaten zelf te bevestigen.

> Hoe kort ik de Aqua-Pan plaat Metalen dakpannenplaat in?
Het Aqua-Pan concept is een modulair dakpannenconcept. De platen passen op elk rechthoekig dak en kun-
nen zowel in de hoogte als in de breedte met elkaar overlapt worden zodat er niet gesneden of geknipt moet 
worden.

> Kan ik de Aqua-Pan op xps isolatie aanbrengen die op het dakhout bevestigd zit?
In principe wel. Je moet er wel voor zorgen dat de schroeven door het dakhout bevestigd zijn. De langste 
schroeven van Aqua-Pan zijn 35 mm lang. Indien dit niet voldoende lang is volgens de dikte van de xps, moet 
je andere schroeven gebruiken. Gebruik dan wel schroeven met een EPDM dichtingsring zodat de waterdich-
ting gegarandeerd is.

> Is een onderdak nodig of niet?
We raden steeds een onderdak aan. Bij een hellingsgraad van minimum 10° is het echter niet noodzakelijk. 
Pas op een hellingsgraad van 10° komt overeen met een hellingspercentage van 18%. Weet je niet zeker of je 
hellingsgraad voldoende is, dan plaats je best altijd een onderdak.

> Kan de Aqua-Pan direct op OSB bevestigd worden?
De dakpanplaten bevestig je het best rechtsreeks op volle OSB platen. Bij een hellingsgraad van minimum 
10° is er in principe geen onderdak nodig maar wel aan te bevelen. Pas op: een hellingsgraad van 10°komt 
overeen met een hellingspercentage van 18%.

> Moet mijn oude dakbedekking eerst verwijderd worden?
Neen, een bestaande dakbedekking zoals shingles of bitumen dakrollen hoef je niet te verwijderen. De on-
dergrond moet goed nagelbaar zijn. Indien de bestaande dakbedekking dus nagelbaar is, hoef je deze niet te 
verwijderen.
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