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1.Introductie

Dakpanplaten zijn ideaal geschikt voor nieuw-
bouw en renovatie. Denk onder andere aan 
woningen, boerderijen, schuren, carport, veranda 
en bijvoorbeeld recreatiewoningen. Door het zeer 
lichte gewicht van slechts 5 kg/m2 volstaat een 
lichte en dus goedkope constructie. Bij renovatie 
kan meestal zelfs over de oude dakbedekking 
gemonteerd worden zonder deze te verwijderen.

De dakpanplaten zijn eenvoudig te monteren. 
Voor de bevestiging leveren wij zelftappende 
schroeven zodat voorboren niet nodig is. Deze schroeven zijn voorzien van een vaste kleurkop in 
de kleur van de dakpanplaat. Daarnaast leveren wij alle bijbehorende artikelen zoals bijvoorbeeld 
windveren, gezette en ronde nokkappen, dampremmende folie, dakdoorvoersets enz. 

Op verzoek zijn de dakpanplaten ook met een anticondensvilt aan de onderzijde leverbaar. 
Dit vilt zorgt ervoor dat eventueel condens geabsorbeerd wordt.

De dakpanplaten zijn gemaakt van gegalvaniseerd heet ondergedompeld. Fabricatie met zeer 
moderne technologieën. Dankzij het speciale hot dip proces van gegalvaniseerd staal met een 
beschermde coating, zorgen dat de platen een lange levensduur en weerstand tegen klimaats 
invloeden hebben. Door het uitgebreid kleurassortiment van de dakpanplaten bereikt u een 
uitzonderlijk e�ect voor elke woning. Dankzij een hoogwaardig productieproces van de dakpan-
platen, evenals het lichte gewicht van het materiaal, maakt de montage op het dak gemakkelijk 
met gebruik van eenvoudig gereedschap.
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2. De voordelen op een rij

Eenvoudige montage
Geschikt voor nieuwbouw en renovatie en alle gangbare onderconstructies
Licht van gewicht (5 kg/m2) daardoor volstaat een lichte constructie
Korte levertijden; diverse lengten en kleuren uit voorraad leverbaar.
Tevens op elke gewenste lengte en kleur leverbaar > 1050 en < 8400 mm. 
Zorgt voor een mooie uitstraling van uw dak.
Lange levensduur en makkelijk te onderhouden
Goede prijs en kwaliteitverhouding
Uitgebreid accessoirespakket leverbaar

›
›
›
›
›
›
›
›
›



› Plaat maten

Bovenste laag polyester 25μ of plastisol 200μ 

Grondverf

Passivatielaag

Galvanisatie

Staal

Galvanisation

Couche de passivation

Envers de bande laqué 7µ 

Kenmerken
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(Neemt u contact met ons op voor een andere kleur of coating)
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350
1050 à 5100 
(Maximale aanbevolen lengte )
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25
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*

Panlengte:    350 mm
Te adviseren minimale dakhelling:  14º
Werkende breedte van de plaat: 1100 mm
Totale breedte van de plaat 1190 mm
Gewicht:    5 kg/m2
Standaard lengte:   1050 t/m 5100 mm 
    (andere lengte op aanvraag)

Leverbaar in de volgende coatingen en kleuren:
› HD Graniet (Polyester) 25 µm (0,50 mm) Zwart, antraciet, terracotta en veel meer.
› HD Graniet (Mat) 40 µm (0,50 mm) Zwart, antraciet, terracotta en veel meer.
› Plastisol (leermotief ) 200 µm (0,50 mm) Zwart, antraciet, terracotta en veel meer.

3. Productomschrijving
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Om verzekerd te zijn van een lange levensduur van onze producten en het bereiken van optimaal 
gebruiksgenot dient u de volgende regels in acht te nemen:

Wees voorzichtig bij het laden, vervoeren en lossen van de platen. Wij adviseren het gebruik van hijsban-
den bij het lossen teneinde mechanische schade aan de verpakking en de producten te voorkomen. De 
banden moeten gelijkmatig onder de pallets aangebracht worden.

Speciale aandacht moet er besteed worden als er handmatig geladen en gelost wordt. Vermijd dat de 
platen bij elkaar langs schuren, omdat het krassen in de coating kan veroorzaken. 

In het geval van handmatig verplaatsen of oppakken, moeten de platen met 2 man verticaal getild 
worden en goed ondersteund worden om doorbuigen te voorkomen. 

Eventueel opslag van de dakpanplaten en zetwerk op balken met onderling afstand van ca. 1000 mm. 
Platen minimaal 200 mm van de grond en goed geventileerd.

Eventuele opslag in een droge en luchtige omgeving.

Vermijd de producten bloot te stellen aan snelle veranderingen van vochtigheid en temperatuur, aange-
zien dit (damp) condensatie kan veroorzaken. Onjuist handelen t.o.v. dit voorschrift kan ervoor zorgen dat 
er witte roestplekken verschijnen en schade aan de verf (voor platen met organische coating)

Indien de producten doordrenkt worden dan moeten ze onmiddellijk uitgepakt en gedroogd worden 
voordat ze worden opgeslagen.

Note:
De producten die voorzien zijn van een beschermende folie aan de zichtzijde hebben een beperkte 
opslagtijd en kunnen maar voor een korte periode worden blootgesteld aan weersinvloeden. Na het 
monteren van de platen moet de beschermende folie DIRECT verwijderd worden. Het onderwerpen van 
de producten die bedekt zijn met beschermde folie aan zonnestralen en vocht kan schade aan de verf 
veroorzaken.

Wanneer u de platen op het dak monteert dient u het lopen op platen die nog niet vastzitten te vermij-
den. Indien het echt nodig is moet u zachte schoenen/slo�en gebruiken en in de holte van de pan lopen. 
Wanneer u klaar bent met de montage moet u uw werkplek schoonmaken met een zachte borstel zodat 
er geen voorwerpen achterblijven die schade aan de verf kunnen veroorzaken. (

Wanneer u de platen snijdt, gebruik geen gereedschap die een warmtereactie teweeg brengt (b.v. haakse 
slijper, etc.) 

Het maken van een dak van gecoat staal vereist het checken van de ver�aag tenminste eens per jaar. 
Speciale aandacht moet er besteed worden aan mogelijke schade van de buitenste coating. Als dit zich 
aandient, moeten ze gerepareerd worden volgens de verf adviezen van de producent.
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Helling van het dak

Renovatie

Dakventilatie

Minimale helling 14 ° of 25%

scherm onderlaag

20 mm mini

› OMREKENTABEL: helling in graden en %

8

Graden %

4° 7%

6° 10%

8° 14%

10° 18%

12° 21%

14° 25%

Graden %

16° 29%

18° 32%

20° 36%

22° 40%

24° 44%

26° 49%

Graden %

28° 53%

30° 58%

32° 62%

34° 67%

36° 73%

38° 78%

Bij renovatie van een dak is het de vraag, afhankelijk van de staat van het te vervangen dak, of verwijdering 
noodzakelijk is. Wellicht kunt u het oude dak laten liggen. Meestal is het voldoende om de latten op het 
bestaande dak te monteren. Let wel op de vlakheid van het dak. Voor renovatie van golfplaat vezelcement 
kan de houten balken/latten direct op de oude platen gemonteerd worden. Op voorwaarde dat de bestaan-
de constructie de extra belasting kan dragen.

Een van de basis vereisten voor een juiste montage van een dak is goede ventilatie. Speciale aandacht moet 
geschonken worden aan een vrije luchtstroom vanaf de onderste dakrand tot aan de nok.

Voor dakhelling kleiner dan 9° moet de afstand tussen de platen en de isolatie 5 cm. of meer zijn.

Voor dakhellingen groter dan 9° moet u luchtgaten maken in het gebied van de nok en onder de onderste 
dakrand teneinde het risico van dampcondensatie uit te sluiten en – door het gebrek van luchtcirculatie 
–vermijden van een opgesloten “dode” lucht.

Eenvoudige montage
Geschikt voor nieuwbouw en renovatie en alle gangbare onderconstructies
Licht van gewicht (5 kg/m2) daardoor volstaat een lichte constructie
Korte levertijden; diverse lengten en kleuren uit voorraad leverbaar.
Tevens op elke gewenste lengte en kleur leverbaar > 1050 en < 8400 mm. 
Zorgt voor een mooie uitstraling van uw dak.
Lange levensduur en makkelijk te onderhouden
Goede prijs en kwaliteitverhouding
Uitgebreid accessoirespakket leverbaar

›
›
›
›
›
›
›
›
›
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Ventilatie onder dakplaten
Het is te adviseren een dampdoorlatende folie tussen de 
dakpanplaat en het dakbeschot te plaatsen. Deze folie is aan 
de bovenzijde waterdicht maar “ademt” van onderaf en kan 
daardoor eventueel condens kwijt.

Tevens is het mogelijk om de dakpanplaten met een 
anticondensvilt te voorzien.

Dakpanplaten kunnen gebruikt worden voor het bedekken 
van daken met een minimale helling van 9° (15%).

Deze dakpanplaat is heeft 2 waterril goten die in de lengte 
lopen en een goede waterafvoer garanderen. Tevens 
beschermen de lengtenaden tegen waterdoorlating. 

Door middel van een zogenaamd versterkt geperst pro�el 
verzekerd een “klik sluiting” een goede aansluiting van de 
platen. Daarnaast zorgt het voor een sterke dakconstructie.

Tekening 1       Waterril goten verzekeren waterafvoer en 
beschermen langsnaden tegen waterdoorlating.

9

Panlengte:    350 mm
Te adviseren minimale dakhelling:  14º
Werkende breedte van de plaat: 1100 mm
Totale breedte van de plaat 1190 mm
Gewicht:    5 kg/m2
Standaard lengte:   1050 t/m 5100 mm 
    (andere lengte op aanvraag)

Nous consulter pour toute autre couleur ou revêtement.
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Alle berekeningen hebben betrekking op de lengte en de hoeveelheid bestelde dakpanplaten en moet 
worden bepaald aan de hand van juiste maten van het dakvlak.
Teneinde de benodigde hoeveelheid platen te bepalen moet u het dak opmeten en een schets maken.

Bij bepaling van het dakvlak zijn de buitenste afmetingen bepalend. Ook diagonaal moet het dak opgeme-
ten worden. Zijn deze maten verschillend is het dak niet haaks. In dat geval de onderste lijn van de dakrand 
met de dakpanplaat aanhouden. Bij bestelling van de  dakpanplaten moet u een aantal centimeters reserve 
in overweging nemen hetgeen buiten de onderste dakrand in de goot uitsteekt. 
Lengte = lengte + overstek goot

Dakvlak afmeting 

6. Dak beslag berekenen
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Bepaling dakhelling



Standaard
lengte 
in mm. 2300 3000 3700 4400 5100 5800 6500 7200 7900

2300 4400 5100 5800 6500 7200 7900 8600 9300 10000

3000 5800 6500 7200 7900 8600 9300 10000 10700

3700 7200 7900 8600 9300 10000 10700 11400

4400 8600 9300 10000 10700 11400 12100

5100 10000 10700 11400 12100 12800

5800 11400 12100 12800 13500

6500 12800 13500 14200

7200 14200 14900

7900 15600

Het berekenen van de benodigde lengte

›

›

11

290
x+10

x

350

350

175

recouvrement
175

recouvrement

herstel

175

175

25

25

Voorbeeld: voor een plaatlengte van bijvoorbeeld 9200 mm, heeft u een plaatlengte nodig van 5100 en 4400 mm. Zie tabel.

L

25 mm
overhang downslope

350 mm

Minimaal 3 pureaux
Maximaal 24 pureaux

10mm dikker

25

290
x+10

x

350

350

175

Meet de afstand tussen de boven dakrand (nok) en de onderrand. 
Houd rekening met extra lengte t.b.v. de dakgoot (overstek). 
Bovenin ligt de dakpanplaat iets onder de dakrand. U heeft de 
keuze om met een gezette staalstrip het onderstuk af te dekken 
maar kunt dit ook weglaten.

U monteert de dakpanplaten op houten panlatten. De onderlinge 
afstand van deze latten zijn h.o.h. 350 mm. Houd rekening bij de 
onderste twee panlatten met de overstek. Overstek bijvoorbeeld 50 
mm, dan moet u voor de eerste 2 panlatten een h.o.h. maat 
aanhouden van 300 mm (350 – 50 mm). Vervolgens houd u 350 
mm h.o.h. aan. Onderste panlat 10 mm dikker t.b.v. het klemmen 
van de dakpanplaat. 
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Voor het bekleden van het dak met dakpanplaten moet u tengellatten ca. 12 x 25 mm en
panlatten 38 x 50 mm (of breder) gebruiken, die gemaakt zijn van licht hout (behandeling is aanbevolen).

Tengellatten en panlatten moeten vastgemaakt worden aan de ondergrond met gebruik van gegalvaniseer-
de spijkers of schroeven ca. 75 x 2,8 mm. Tengellatten en panlatten moeten gerangschikt worden zoals 
aangegeven in tekening 5. Teneinde het verdere werk te vergemakkelijken kunt u de panlatten lay-out 
markeren op de tengellatten.

Voor daken met een dakhelling kleiner dan 14°, moet er aanvullende afstandslatjes 12 x 25 mm gemonteerd 
worden onder de 3 laagste panlatten.

Tengellatten dienen elke 600 mm. gemonteerd te worden, bepalend dat elke andere afstandslat op de 
dakkeper gelegd wordt. Met ongeïsoleerde daken, moeten de panlatten direct op de dakkeper gemonteerd 
worden.

7. Installatie van panlatten en tengellatten
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lattensysteem gebaseerd op planken bedekt met spaanplaat.        



Nous consulter pour toute autre couleur ou revêtement.

5 13

24

panne

chevron

tegen latten
25 x 40

max 750mm

latten
40 x 40

scherm
onderlaag

290

350

Wanneer u de platen gaat monteren moet u van uit de rechter onderhoek beginnen aangezien aan de linker-
kant een afwateringsgoot zit. U moet de platen eerst per kolom leggen en dan per rij vanaf de onderste panlat 
tot aan de nok, zoals is weergegeven in de tekening.

Het is aan te bevelen om platen te monteren uit één plaatlengte en een onnodige verticale overlap te vermij-
den. Echter, wanneer de platen verschillende lengtes hebben moet u met de langste beginnen. U legt ze vanaf 
de onderste panlat (met een reserve overlap van 3 cm) tot aan de nok.

De eerste rij platen kunt u neerleggen, maar nog niet aan de panlatten vastmaken, zodat u het nog kan recht-
leggen. Wanneer u er zeker van bent dat de platen parallel liggen aan de onderste panlat dan kunt u ze vastma-
ken aan de panlatten. Doe hetzelfde met de eerste plaat om die aan de nok te monteren.

Wanneer u de platen vastschroeft, moet u met de juiste kracht naar beneden drukken op de dakhelling zodat 
het eventueel ontstaan van gaten tussen de platen wordt voorkomen.

13

8. Montage van de dakpanplaten
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Voor het vastmaken van de platen op de panlatten moet u speciale RVS of gegalvaniseerde en gekleurde 
zelftappende (zelfborende) schroeven van 4,8 x 35 mm (zie no. 1) met een stalen en rubberen ring (EPDM 
rubber). Aangrenzende platen moeten met elkaar verbonden worden met gelijke schroeven (zie no. 2) maar 
dan 4,8 x 20 mm (of 4,8 x 35). Zetwerk moet gemonteerd worden met 4,8 x 20 mm (of 4,8 x 35) schroeven. 
(tekeningen uit folder blz. 10
het dak en de 3 schroe�es op rij)

9. Het schroeven van de platen
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Nok

dakgoot

Vis de �xation en creux d’ondes
4,9 x 35 pour support bois
5,5 x 25 pour support acier

Vis de couture 4,8 x 20
en sommets d’ondes

Faîtage

Egout

Egout
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het vastmaken van een plaat aan een lat

het vastmaken van een plaat bij laterale overlap

Vis de �xation en creux d’ondes
4,9 x 35 pour support bois
5,5 x 25 pour support acier

Vis de couture 4,8 x 20
en sommets d’ondes

Vis de �xation en creux d’ondes
4,9 x 35 pour support bois
5,5 x 25 pour support acier

Vis de couture 4,8 x 20
en sommets d’ondes

Faîtage

De schroeven moeten geplaatst worden op de bodem van de golf, net onder de knik van de pan en 
geschroefd worden met een elektrische schroevendraaier met juiste bit. Schroef het totdat de rubberen 
ring 1 mm uit de bovenkant wordt gedrukt.

Schroef niet te strak omdat u dan een ring kan beschadigen. Het in de lengte vastmaken van de aangren-
zende platen moet gedaan worden in de top van de plaat (tekening 10 Nijstad folder). De schroef die is 
geplaatst in de bodem van de golf aan de rechterkant van de overlap moet een beetje verplaatst worden 
naar de overlap om een betere druk op twee overlappende platen te bereiken. De linkerschroef (de linker-
kant van de overlap) moet een beetje teruggeplaatst worden voor een betere aansluiting op de onderste 
plaat.

  

Dakpanplaten moeten vastgemaakt worden aan de panlatten exact volgens de tekening. Gemiddeld 
gebruikt u 9 schroeven/m2 voor het dakvlak exclusief eventuele nokkappen etc.

Schroeven bevestigen in het dal net onder de knik, daar waar de dakpanplaat op de onderliggende 
constructie ligt. Schroeven monteren in elke pan op de onderste en bovenste rij en langs de dakranden. Dit 
zijn plekken waar de wind de meeste invloed op de platen heeft. 
De rest van de schroeven verdeeld u gelijkmatig om en om over het oppervlak.
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Wanneer de breedte van de laatste plaat groter is dan de buitenste dakpan kunt u een golf over elkaar heen 
leggen maar beter (en mooier) is de plaat in te korten. Het inkorten dient uitgevoerd te worden door 
mechanisch gereedschap zoals een knabbelschaar of metaalzaag met �jne tanden. Knip of zaag de plaat 
langs de windveer-onderconstructie en werk deze af met een windveer. Deze windveren zijn in diverse 
maten en kleuren leverbaar.

Note:
Voor dwars en lengte knippen adviseren wij het gebruik van een knabbelschaar, machinale decoupeerzaag 
of een handzaag met �jne tanden voor staal.

10. Afwerking en accessoires
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Het knippen van de platen langs de onderconstructie bij de windveer

De hoogte van de windveer is afhankelijk van de hoogte van de top van de golf. De windveer moet vastge-
maakt worden op de top van de golf en aan de zijkant van de dakrand. 

Onderste dakrand
U heeft zelf de keuze om de onderste dakrand af te dekken. Dit kan door middel van een gezette staalstrip, 
met een overlap van ca. 30 mm en deze ter hoogte van de onderste dakrandgoot te monteren. Wij advise-
ren het toepassen van pro�elband tussen de dakpanplaat en de beschermingsstrip.

Goothaken moeten gemonteerd worden langs de onderste dakrand met een tussenruimte van 600 mm en 
een goothelling van 5 mm/m1. 

Windveer

Kunststof ronde ventilatiepijpen moeten gemonteerd worden aan de dakpan, zodat ze rusten op de boven-
golf van de dakpanplaat. Om dit te bereiken, wordt een speciale EPDM rubberen rand met een AL-Pb ǿ 275 
dop gebruiken. Zij worden aan de dakpanplaten vastgemaakt met stevige klinknagels. Voegen moeten 
afgesloten worden met siliconenvulling. Voor daken met een dakhelling groter dan 20° moet u een grotere 
rand gebruiken. Het uiteinde van de leiding moet beschermd worden tegen inval van regen / sneeuw. 

Ventilatie pijpdoorvoer
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Nokstukken moeten vastgezet worden met een korte schroef 4.8 x 20 mm (of 4,8 x 35mm) (met stalen ring 
en EPDM rubber). Houd max. 40 cm. ruimte tussen de schroeven (elke 2e top van de golf ). Wij adviseren om 
nokvulling te plaatsen tussen een nokkap en een dakpanplaat over de gehele lengte van de nok. Verzeker u 
van een goede ventilatie onder de dakplaten.

Nokstukken

Maak het dak grondig schoon wanneer het montagewerk gedaan is. Er mogen geen vijlsel of metalen 
schilfers van het boren of knippen achterblijven aangezien dit schade aan de coating kan veroorzaken.

Wanneer u op het dak loopt, gebruik zachte schoenen en stap alleen op de bodem van een golf (zoals 
weergegeven in de tekening).

Note: Maak de platen aan de spant vast voordat u erop gaat lopen. Zorg ervoor dat er geen losse platen op 
het dak liggen.

Afmonteren

Controleer de buitenkant van het dak en, indien nodig, breng het op hoogte voordat u zetwerk voor de 
kilgoot aanbrengt. Breng afstandslatjes aan langs de kilgoot met een afstand van      16 cm. van het midden. 
De overlap van dakpanplaat en de kilgoot moet niet kleiner zijn dan 15 cm. Maak de kilgoot samen met de 
dakpanplaat vast aan de latjes door gebruik van verzinkte of gegalvaniseerde 4.8 x 35 cm schroeven (met 
EPDM rubbers). Plaats schroeven in elke bodem van de golf. Sluit overlappen met een siliconenvulling. Pas 
polyurethaan dichtband toe langs de uiteinden van de plaat.

Zetwerk voor de kilgoot
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ACCESSOIR ES 

Ronde nokkap

Windveer (diverse maten leverbaar)

Muur afwerkpro�el

Muur afwerkpro�el

Afwerkstrip bij de goot

Vlakke platen voor divers en afwijkend zetwerk

15 75

125

15

20

120

15

15

120

120
120°

100

15
120

10015
100 120

90°

120
15

90
15

90

1250

1250

Pro�elband

Dakdoorvoer set (diverse maten)Vlakke nokkap (diverse maten)

15

90
15

140

160°

140
140

Standaard lengte van het zetwerk 3000 mm. Ronde nokkap 2000 mm.

Eindkapje voor ronde nokkap
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Tel: 0599 - 615 019
Fax. 0599 - 643 048

E-mail: info@nijstadhandel.nl

Meer informatie vindt u op onze website: www.nijstadhandel.nl




