
> Uit welk materiaal zijn shingles gemaakt ?
Shingles zijn bitumineuze leien en bestaan uit een stabiele drager met aan beide kanten bitumen en een 
weersbestandige laag van gekleurde granulaat aan de bovenkant. Dankzij hun samenstelling zijn ze extreem 
weersbestendig. Laat die hagelbuien maar komen ! Dankzij hun plooibaarheid kan je shingles op alles soorten 
dakvormen gebruiken, dus ook op ronde bogen.

> Hoe bevestig je shingles?
Shingles zijn eenvoudig te nagelen met daknagels. Deze daknagels hebben een platte brede kop 
waardoor ze makkelijk te nagelen zijn. Je plaats boven elke tabinsnijding en aan de rand van de shingle een 
nagel. Voor een tab shingle gebruik je 4 nagels per shingle, voor een 5 tab shingle gebruik je 6 nagels. Je 
nagelt steeds door 2 shingles heen.

> Waarvoor dient Shingle-Lijm?
De shingles zijn van zichzelf licht zelfklevend. De zon zorgt ervoor dat de shingles zich nog beter aan elkaar 
hechten. Maar voor steile hellingen of dakrandafwerking, of op zeer windgevoelig plekken of een plek waar 
geen zon aan kan, raden we aan om Shingle-Lijm te gebruiken.

> Op welke ondergrond bevestig ik shingles ?
Zorg steeds voor een goed nagelbare ondergrond zoals een multi-plex en een OSB van 18 mm dik. Een oude 
dakbedekking hoeft niet verwijderd te worden. Deze kan dienst doen als onderlaag. Let dan wel op de lengte 
van je daknagels. Hiervoor dienen langere nagels gebruikt te worden, zodat deze min. 1,5 cm à 2 cm in de 
houten ondergrond binnendringen.

> Hoe maak je de nokafwerking?
Voor de nokafwerking gebruik je best de rechthoekige shingles (ook 3-tabs of standaard genoemd). Snij de 
tabs van elkaar los door smalle driehoeken eruit te snijden zodat er 3 aparte leien zijn. Buig de individuele lei 
dan over de nok heen en nagel ze vast aan beide kanten. De volgende tab overlapt de vorige. Zorg ervoor 
dat de nagels bedekt worden door een volgende tab. Gebruik steeds wat shingle lijm op elke nagel.

> Hoe werk ik de dakranden af?
Dakranden kunnen afgewerkt worden met houten lijsten of met dakrandprofielen. De dakrandprofielen van 
Aquaplan kennen een eenvoudige plaatsing dankzij de ingebouwde kit-goot.

> Kan dit ook aangebracht worden op lichte dakconstructies?
Ten opzicht van een traditionele dakbedekking hebben de bitumen leien een gering gewicht. Hierdoor zijn ze 
makkelijk hanteerbaar en kunnen ze geplaatst worden op lichtere dakconstructies. De leien wegen ± 10kg/m². 
Een pak shingles meet slechts 80 cm lang en 34 cm breed. Zeer eenvoudig om mee te nemen in de koffer van 
je wagen.
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