
> Heb je een onderkant en bovenkant aan een golfplaat?
Ja. Het is zeer belangrijk voor de waterdichting dat je de golfplaten met de juiste kant naar boven legt. De kant 
waar het logo van Aquaplan op staat is de bovenkant. Het logo van Aquaplan wordt bedekt bij de overlapping 
met de nok of met een andere golfplaat. Bij een juiste plaatsing zijn er dus geen logo’s meer zichtbaar op je 
dak. Voor de zwarte golfplaat komt de bovenkant overeen met de meest blinkende kant.

> Welke nagels moet ik gebruiken voor het bevestigen van de golfplaten?
Gebruik steeds de Topline nagels. Deze zijn speciaal ontwikkeld met een PVC kapje zodat de nagel beschermd 
wordt en de waterdichting gegarandeerd is. Voor elke kleur van golfplaat, bestaan er bijhorende nagels in een 
gelijkaardige kleur.

> Hoeveel nagels moet ik gebruiken?
Nagel alle golven vast wanneer de golfplaat een andere golfplaat overlapt en op de onderste gording. Op 
de andere gordingen nagel je de golfplaat vast om de 2 golven. Dit komt dan neer op een 20-tal nagels per 
golfplaat bij 4 gordingen per plaat. Hoe kleiner de gordingsafstand, hoe meer nagels je zal gebruiken.

> Hoe nagel ik?
De nagels worden verticaal doorheen de golftop genageld. Bij overlapping van 2 golfplaten wordt de nagel 
schuin genageld. Nagel steeds de 2e golf en de op één na laatste golf vast, vervolgens doe je de andere gol-
ven.

> Hoe plaats ik de golfplaten?
Begin steeds van onder naar boven en tegen de overheersende windrichting in. Hoe lager de dakhelling, hoe 
kleiner de gordingsafstand en hoe groter de overlapping van de golfplaten. Bij een hellingsgraad van 7° tot 
10° gebruik je een overlap van 2 golven aan de lange zijde van de golfplaat en een overlap van 20 cm aan de 
korte zijde van de golfplaat. Bij een hogere hellingsgraad is een overlap van 1 golf voldoende aan de lange 
zijde en een overlap van ±15 cm aan de korte zijde.

> Hoe kan ik het best een scheur in mijn golfplaat herstellen?
De meest budgetvriendelijke manier om een scheur te herstellen is het gebruik van een nieuwe golfplaat. Je 
kan de golfplaat op maat zagen en de rest van de golfplaat voor een later moment bewaren. Zorg er wel voor 
dat het stuk golfplaat onder de hoger liggende golfplaat of nok geschoven wordt om de waterdichting te ga-
randeren. Maak de betreffende nagels hiervoor los en nagel ze erna terug vast.

> Hoe komen de druppels onderaan de golfplaat terecht?
Indien je een auto in een gesloten ruimte, bedekt met golfplaten, zet en er is geen onderdak, dan zal de warm-
te van de wagen opstijgen en bij het afkoelen condens vormen. Deze druppels hechten zich aan de onderkant 
van de golfplaten en kunnen terug vallen. U kan dan bruine vlekjes zien. Het is dus ten sterkste aan te bevelen 
om een onderdak (dampscherm) te plaatsen wanneer er condensatie kan voorkomen of bij geïsoleerde da-
ken. Voorzie in dit geval ook steeds voldoende ventilatie.
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