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Panelen van bekleed staal (plastisol, polyester, 
polyurethaan, PVDF, …). Gemakkelijk te plaatsen 
en bestand tegen de tand des tijds.

Het Dakpan-Paneel is een product van de nv ROBS.
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Totale breedte van het paneel (mm) 1180 1100

Totale nuttige breedte van het paneel 1100 1000

Lengte van het paneel (mm) Tussen 1050 en 8400*

Lengte van de dakpan (mm) 350** 400**

Afstand tussen de latten (mm) 350 400

Minimale helling voor plaatsing 9%

II. PRODUCTKENMERKEN

II.1 Gebruik

Het gebruik van de dakpan-panelen van ROBS® vormt een voordelige oplossing voor nieuwe gebouwen en de renovatie van oude

dakbedekkingen; in sommige gevallen kunnen de dakpan-panelen van ROBS® rechtstreeks op de oude onderlaag worden geplaatst.

De panelen worden vervaardigd in het precieze formaat dat nodig is om zich aan te passen aan de helling van uw dak, zodat ze niet

moeten worden versneden en ze niet kunnen vallen.

II.2 Voordelen

De dakpan-panelen van ROBS® zijn betrouwbaar, duurzaam en onberispelijk mooi. Ze lijken perfect op de klassieke dakpannen en

vragen bijna geen onderhoud.

Bovendien zijn ze bruikbaar bij zachte hellingen vanaf 9%.

Met hun gewicht van ± 5 kg/m2 zijn de dakpan-panelen van ROBS® licht en gemakkelijk te plaatsen, zonder dat daar specifiek gereed-

schap voor nodig is.

Gepatenteerd systeem voor waterdichtheid.

II.3 Beschikbaarheid

ROBS® produceert en verkoopt twee soorten panelen.

II.3.1 Afmetingen van de dakpan-panelen

Het paneel ECONOROBS®:

geschikt voor alle daken
Het paneel BIGROBS®: voornamelijk

gebruikt voor de bedekking van 

grotere oppervlakken (industriële 

hallen, loodsen, …) vanwege hun

schoonheid en vlotte afwatering

* Al onze dakpan-panelen worden op maat vervaardigd met een lengte tussen 1,05 m en 8,40 m. 

** De bovenste dakpan (in de nok) is echter verschillend en varieert naargelang de lengte van het gevraagde paneel: ze zal

kleiner of groter zijn naargelang de totale afmetingen van het product.
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II. PRODUCTKENMERKEN

II.3.2 De kleuren

II.4 Profiel 

Grafiet Terracotta Ebben-hout Talpa

Dipsygroen Mos-groen Trema-rood Wit

Beschikbaarheid en termijnen afhankelijk van de industriële hoeveelheden.

De tinten worden ter informatie afgebeeld; de gebruikte druktechniek maakt het niet mogelijk om de 

kleurschakeringen exact weer te geven.
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III. TOEBEHOREN

III.1 De voornaamste toebehoren

HALFRONDE NOK EINDNOKPAN

PLATTE NOK OF HOEKKEPER WINDVEER

KIELGOOT AANSLUITSTUKKEN GOOTSLABBEN

DRUIPLIJST MUREN (RECHT 90°) DRUIPLIJST 120°

SNEEUWKAM VLAKKE PLAAT

HOEK SCHOORSTEEN NOKBEDEKKING GELIJK MET MUUR

TUSSENSTUK VOOR 2 HELLINGEN DRUIPBAND

Ø 220 mm = lengte 2,10 m

Ø 310 mm = lengte 2,50 m

Ø 220 mm = klein model

Ø 310 mm = groot model 

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Breedte = 1,25 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Basis 50 tot 100 mm

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

Lengte = 2,00 m

130/150 mm = 3,05 m lang

90/100 mm = 2,10 m lang
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* Plastisol 200 µ, polyurethaan 50-60 µ, mat polyester 35 µ, polyester 25 µ. Neem contact met ons op bij speciale klimaten.

IV. SAMENSTELLING

AFDICHTING

ANTENNEPAN

AFGERONDE EINDNOKPAN

WATERDICHTE ZELFBORENDE SCHROEVEN

VENTILATIEPIJP

VERBINDINGSSTUK NOKBEDEKKING

Verbindingsstuk voor grote nokpannen

(310 mm)

Y-stuk voor hellingen van 15˚ tot 30˚

afsluitstuk van polyethyleen voor

grote, halfronde nok (310 mm)

enkele wand:  110 mm 

dubbele wand:  125 mm 

Ø tussen 60 mm en 125 mm

Ø tussen 125 mm en 160 mm

De doorvoer wordt aangepast 
aan de vorm van het paneel

Zelfborende schroef

4,8 mm x 35 mm

Gebruik : Bevestigen van de panelen

Zelfborende overlapschroef

4,8 mm x 20 mm

Gebruik : Bevestigen van staal op staal

VOOR ECONOROBS® EN BIGROBS®

Lengte: 1,10 m (Econorobs®)

1,00 m (Bigrobs®)

Lichtgrijs polyethyleen

Plaatsing onder panelen

Plaatsing onder nokbedekking 

IV. Samenstelling

- Organische bedekking*

- Passiveringslaag

- Zinklaag

- Staal

- Zinklaag

- Passiveringslaag

- Epoxy
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V.1.1 DE OPMETING

De lengte van de panelen:

De opmeting van de dakpan-panelen van de ROBS® gebeurt door de graad van de hellingen loodrecht op de goot te bepalen. 

Er wordt gemeten vanaf de nokas -3 cm (om ruimte te laten voor ventilatie) tot aan het begin van de groot +3 cm (voor een goot

met een diameter van 100 mm bijvoorbeeld).

Aantal panelen:

Het aantal panelen wordt bepaald door de lengte van het dak te delen door de nuttige breedte van het dakpan-paneel.

Nuttige breedten: - Econorobs® = 1,10 m

- Bigrobs® = 1,00 m

Voorbeeld met dakpan-panelen van het type Econorobs®

11,38 m : 1,10 m = 10,34 stuks ofwel 11 panelen van 5,38 m

Voor complexere daken (afdak, dubbele helling, …) waarvan de aard of de afmetingen een specifieke samenstelling vereisen,

moet een plan op schaal worden gemaakt om het aantal en de lengte van de te gebruiken panelen te bepalen.

De dakpan-panelen worden steeds loodrecht geplaatst.

Zie punt VI.5.1 en VI.6.1 om te weten hoe de lengte van de panelen voor plaatsing ter hoogte van schoorstenen of een VELUX® wordt berekend. 

Stel ons gerust al uw overige vragen met betrekking tot de opmeting.

V.1.2 MONTAGE VAN DE DAKPAN-PANELEN

Start de plaatsing van de dakpan-panelen van ROBS® aan de rechterkant 

van het dak om het afwateringskanaal met een golf te overdekken.

V. OPMETING

V.1 HET KLASSIEKE VOORBEELD

De dakpan-panelen worden op maat vervaardigd tot 8,40 m. 

Hieronder vindt u de meest voorkomende voorbeelden om de precieze lengte van de panelen te kunnen bepalen.
Gelieve er rekening mee te houden dat de verschillende afbeeldingen en de uitleg betrekking hebben op het profiel Econorobs® waarvoor de pan 35 cm lang is. De

methode voor de berekening voor de Bigrobs® is soortgelijk, maar er moet een pan van 40 cm in aanmerking worden genomen. 

Overstek

Nokas

richting van de plaatsing

Decompressiekamer

Afwateringskanaal

Richting van de plaatsing



ROBS ®

 

2m70

3m35

3m35

9

Verplaats bij lange daken de onderkant van het eerste paneel 1 mm 

naar links per strekkende meter helling.

Voorbeeld: 4,50 mm naar links verplaatsen bij een hellend vlak van 4,5 m.

V.2  MEERDERE PANELEN

Vaak gebeurt het dat het gebruik van dakpan-panelen uit één stuk niet volstaat 

voor het hellende vlak van een dak, met name omdat de te bedekken helling 

langer is dan de maximale lengte van een paneel (8,40 m). In dat geval moeten 

op dat hellende vlak twee of meerdere panelen worden geplaatst (zie tekening).

Voorbeeld van een dak dat in twee bijna gelijke delen moet worden verdeeld.

Het huidige voorbeeld werd gerealiseerd met de Econorobs® (pan van 35 cm).

V. OPMETING

Bevestigingspunt

Richting van plaatsing

1. Verdeel het hellende vlak in twee, dus 8,54 m : 2 = 4,27 m

2. Deel 4,27 m door 0,35 m (lengte van de dakpan) en vermenigvuldig

dat laatste met het resultaat, dus 4,27 : 0,35 = 12,2 pannen of 12

pannen van 0,35 m = 4,20 m. 4,20 m + 0,20 m bedekking = 4,40 m

lengte voor de onderste panelen.

3. Lengte hellend vlak (8,54 m) - nuttige lengte van het onderste

paneel (4,20 m) = 4,34 m lengte voor de bovenste panelen.

9,00 m : 3 = 3,00 m

3,00 : 0,35 m = 8,57 pannen of 9 pannen van 0,35 m.

9 pannen van 0,35 m = 3,15 m + 0,20 m (bedekking)= 3,35 m lengte

voor het onderste en middelste paneel.

9,00 m - (2 x 3,15 m) = 2,70 m lengte voor het bovenste paneel.

Voorbeeld van een dak dat in drie bijna gelijke delen moet worden verdeeld.

Bedek
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V.3 Dak met 2 hellingen van verschillende lengten (Afdak)

1. Start de plaatsing van de panelen aan de rechterkant. De lengte van paneel A = de

lengte van het hellende vlak.

2. De lengte van paneel B = lengte van paneel A + x veelvoud(en) van 0,35 m*.

3. Snijd de onderkant van paneel B zorgvuldig af ter hoogte van de goot als het niet

past.

Bescherm de snijrand met retoucheerverf.

*Bij het gebruik van panelen van verschillende lengten zullen de bovenste pannen

immers verschillen en zullen ze dus niet passen, behalve in slechts één geval: bij pan-

nen in volledige stukken (bijvoorbeeld de panelen Econorobs, waarvan de bovenste

pannen hetzelfde zijn en dus passend: 1m20, 1m55, 1m90, 2m25, …+35 cm).

V. OPMETING

Voorbeeld van een berekening

Paneel 1 & 2

Lengte panelen = Lengte hellend vlak ofwel A

= (2,42 m)

Panelen 3-4-5-6-7

Lengte hellend vlak D = (3m62)

Lengte A (2,42 m) + veelvouden van 0,35 m

hoger dan E (1,20 m).

Ofwel 1,20 : 0,35 = 3,43 pannen of 4 pannen

van 0,35 m = B 1,40 m.

A 2,42 m + B 1,40 m = lengte panelen = C

(3,82 m)

(Verzaag die 5 panelen om ze aan te passen

aan de goot/zijkant + behandel de snijrand)

V.4 Schilddak

Bij een schilddak is het nodig na de opmeting van het dak een tekening (zie hierboven) te maken om de lengten (L) van elk te

bestellen paneel te kunnen bepalen.

Bij dit soort toepassingen moeten zeker panelen worden bes-

teld die altijd overeenkomen met veelvouden van pannen +

20 cm : 

1m25, 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m00, 3m35, 3m70, 4m05,

4m40, 4m75, 5m10, 5m45, enz.

Het gebruik van andere maten wordt ten stelligste afgeraden

omdat de bovenste pannen (verschillend) tussen sommige

panelen dan mogelijk niet goed in elkaar passen (zie afbeel-

ding hiernaast).

Ter herinnering: bescherm de snijrand altijd met retoucheer-

verf.

plaats van de snijrand
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VI.1 Plaatsing van de dakelementen

1. Daksparren

2. Onderdak

3. Dwarslatten

4. Latten

5. Dakpan-panelen

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Er bestaan 3 toepassingsgebieden voor dakpan-panelen: 

Nieuw dak Renovatie van het bovendak Dakbedekking met sandwichpanelen

Plaatsing van een onderdakmembraan 

voorafgaand aan de dwarslatten 

en vervolgens de latten met regelmatige

tussenruimten (volgens het type paneel).

Gebruik op dakspanen, roofing, 

kunstleisteen, …

De dwarslatten en het onderdak 

worden in een zelfdragend systeem

geïntegreerd.

Volgorde voor de plaatsing van de elementen

1. Isolerende, zelfdragende

panelen met ingebouwde

dwarslatten

2. Latten

3. Dakpan-panelen

1. Bestaande dakbedekking

2. Dwarslatten

3. Latten

4. Dakpan-panelen

VI.2 Informatie over de dakelementen 

De daksparren:

Het doorsnede van de daksparren wordt bepaald in functie van

hun draagvermogen en belasting.

Tussen de daksparren mag maximaal 50 cm ruimte zijn.

Het onderdak:

Breng een onderdakmembraan aan over de daksparren om het

condensatiewater op te vangen. Bij een renovatie van het

bovendak is die handeling niet altijd nodig, voor zover de bes-

taande bedekking (bv. dakspanen) nog voldoende waterdicht is.

De dwarslatten:

De dwarslatten zijn bedoeld om de hoeveelheid lucht tussen

het onderdak en het dakpan-paneel te verhogen en zo de

condens tot een maximum te beperken en ook te voorkomen

dat die tegen de latten drukt en blijft hangen. 

Aanbevolen afmetingen: H 35 mm x L 40 mm
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VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

De dakpan-panelen worden op de latten bevestigd.

De ruimte tussen de latten hangt af van het type dakpan-paneel. 

Econorobs® = 35 cm

Bigrobs® = 40 cm

De aanbevolen afmetingen voor de latten zijn: H 35 mm x L 40 mm.

Om een voldoende grote hoeveelheid lucht te verkrijgen.

Om een optimale stevigheid van de bevestiging te waarborgen.

Om te voorkomen dat de panelen buiten de latten worden geplaatst.

De schikking van de latten op het dak maakt het mogelijk de panelen vast te 

hechten voor de rand van de pannen zodat het geheel er mooi blijft uitzien. De as

van de latten in verhouding tot de rand van de pan moet minstens 10 mm zijn.

De eerste lat aan de kant van de goot moet 1 cm dikker zijn om de hoogte van de

rand van de pan te compenseren. De tekening hiernaast verduidelijkt de plaatsing

van de eerste lat. Ze wordt zo dicht mogelijk bij de onderkant van de helling 

vastgemaakt.

De latten:

De plaats van de bevestigingen
Over het algemeen worden de dakpan-panelen altijd in

de holte van de golf bevestigd op de volgende plaatsen:

- Een bevestiging per pan op de eerste rij pannen aan de kant

van de goot.

- Een bevestiging per pan op de rij aan de kant van de nok.

- Een bevestiging per pan aan de kant van de slab of de zijkant.

- Enkele bevestigingen aan de oppervlakte (gemiddeld 7 à 8

schroeven/m2).

Bevestig alle elementen met een elektrische schroeven-

draaier (met een aangepaste kop) en zelfborende

schroeven. Er moeten dus vooraf geen gaten worden

geboord. Boorsel of vijlsel van staal door het gebruik

van boormachines kunnen er trouwens voor zorgen dat

de bedekking door oxidatie ernstig beschadigd raakt.

VI.3 Bevestiging

Bevestiging van de panelen
De bevestiging gebeurt steeds in de holte van de golf

onder de dwarse plooi van de pan. Voor een optimale

waterdichtheid moet de afdichting van EPDM worden

samengedrukt en 1 tot 2 mm buiten de aluminium ringet-

jes uitsteken. Er hoeven geen gaatjes voor uitzetting te

worden voorzien. 

Zeshoekige kop

Aluminium ringetje

Afdichting van EPDM

Vercadmiumd staal

Zelfborend deel

Bevestiging van de toebehoren
De bevestiging van de toebehoren (zijkanten, slabben, nokpannen van ROBS®)

wordt uitgevoerd met zogenaamde “overlapschroeven” (Ø 4,9 x 20 mm), 

die specifiek bedoeld zijn voor de verbinding van stalen onderdelen. 

Richting van 

de plaatsing

Richting van 

de plaatsing
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VI.4 Plaatsing van de toebehoren

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Zorg voor een draagstructuur die

stevig genoeg is en plaats de

daksparren MAXIMAAL 40-50 cm

van elkaar.

Breng een onderdakmembraan

aan. 

Bevestig de dwarslatten.



Spijker de latten van onder naar

boven vast zodat het dakpan-

paneel zich op de juiste plaats

bevindt. (afstand ECONOROBS®

= 35 cm, BIGROBS® = 40 cm).*

Schroef de panelen loodrecht

vast aan de goot, te beginnen

aan de onderkant van de helling

en van rechts naar links.*

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Plaats de gootslabben en de 

verbindingen voor de panelen *.



Bevestig de zijkanten met behulp

van de overlapschroeven.*

*Bevestig alle elementen met een elektrische schroevendraaier (met een aangepaste kop) en zelfborende schroeven.

Er moeten dus vooraf geen gaten worden geboord. Boorsel of vijlsel van staal door het gebruik van boormachines 

kunnen er trouwens voor zorgen dat de bedekking door oxidatie ernstig beschadigd raakt.

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Bevestig de nokpannen op de

afdichtingen en plaats de uiteinden

(overlapschroeven).*

Stap 7

Stap 8
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Bevestig na de plaatsing van de panelen en eventuele zijkanten
de nokpannen en dichtingsstroken. 
Bevestig om de twee dakpannen het staal op het staal. De
bedekking van de nokpannen onderling gebeurt ter hoogte van
de dekstroken (bolle gedeelten).

Breng na de plaatsing van de panelen de zijkanten daarop aan
en maak ze vast op elke dakpan, staal tegen staal. Aan de kant
van de muur om de 40 cm op een houten zijkant bevestigen.
Zorg tussen de zijkanten voor een bedekking van 10 cm.

Breng voor de plaatsing van de panelen eerst op de eerste lat
de aansluitstukken zodanig aan dat ze aan de kant van de muur
in de goot belanden.

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

• Nokpan:

• Zijkanten:

• Aansluitstuk gootslabben :

Eventueel snijwerk moet worden uitgevoerd met gereedschap dat geen oververhitting van het materiaal veroorzaakt zodat

de galvanisatie niet wordt beïnvloed. Slijpmachines (schijven) worden bijgevolg afgeraden. 

Ook toebehoren die niet standaard zijn, kunnen worden geleverd. Neem hiervoor contact met ons op.

dakpan-paneel

Zijkant (hout)

Zijkant

lat
dwarslat

dakspar gootslab
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VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

lat

onderdak

Nokbedekking tegen een muur 100/120: 

Nokbedekking gelijk met de muur 150/150: 

Muurslab 100/120: 

Breng na de plaatsing van de panelen de slabben aan op de 

panelen. Bevestig ze om de twee dakpannen met het staal op het

staal. Aan de kant van de muur om de 40 cm op een houten zijkant

bevestigen.  Breng het vochtwerende materiaal tussen de muur en

de slab aan. Zorg tussen de slab-

ben voor een bedekking van 10

cm.

Breng na de plaatsing van de panelen de nokpannen daarop aan

en maak om de twee dakpannen vast, staal tegen staal. Aan de

kant van de muur om de 40 cm op een houten zijkant bevestigen.

Zorg tussen de nokpannen

voor een bedekking van 10

cm.

Breng na de plaatsing van de panelen de slabben aan op de pane-

len. Bevestig om de twee dakpannen het staal op het staal. Aan de

kant van de muur om de 40 cm op een houten zijkant bevestigen.

Breng het vochtwerende materiaal tussen de muur en de slab aan.

Zorg tussen de slabben voor

een bedekking van 10 cm.

dakpan-paneel

lat

lat

dwarslat 

dampscherm

dakpan-paneel

dwarslat

dakpan-paneel

dakspar

dwarslat 
onderdak

dakspar
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bovenste panelen 3 en 5

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

VI.5 Plaatsing van de panelen rond de schoorsteen 

VI.5.1 De lengte van de panelen ter hoogte van de schoorsteen berekenen

Het onderstaande voorbeeld werd verwezenlijkt met de dakpan-panelen van het type Econorobs® (dakpan van 35 cm).

De opmeting

• Bepaal de doorsnede van de schoorsteen (G en F).

• Meet op welke plaats de schoorsteen zich bevindt: 

van de voet van de helling tot het einde van de schoorsteen (A);

van de schoorsteen tot de dichtstbijzijnde zijkant (H).

Door de exacte ligging van de schoorsteen op het dak te bepalen, kan een tekening worden gemaakt om

te weten te komen of op die plaats 2 of 4 dakpan-panelen nodig zijn om rond de schoorsteen te passen.

De berekening van de panelen

onderste panelen 2 en 4 • Deze panelen moeten voorbij het einde van de schoorsteen uitsteken met een veel-

voud van 35 cm (lengte van een pan) in het geval van de Econorobs ® of 40 cm in het

geval van de Bigrobs ®. 

• Bij de verkregen maat moet nog 20 cm worden geteld om ervoor te zorgen dat de

bovenste panelen en de onderste panelen overlappen. 

• In ons voorbeeld: 3,35 m (A): 0,35 m = 9,57 pannen ofwel 10 pannen van 0,35 m =

3,50 m (E).

3,50 m + 0,20 m (overlapping) = 3,70 m (C) lengte van de 2 onderste panelen.

• Van de lengte van de helling (B) hoeft alleen maar de nuttige lengte (E) van de onderste

panelen te worden afgetrokken. 

• In ons voorbeeld: 5,60 m (B) - 3,50 m (E) = 2,10 m (D) lengte van de 2 bovenste

panelen.
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VI.5.2 De plaatsing

Klassiekste voorbeeld

Werkwijze voor de montage

1. Start de plaatsing van de panelen aan de rechterkant.

2. Versnijd de panelen 2 en 4 rond de schoorsteen.

3. Plaats de panelen 1-2-3-4-5-6-enz. in volgorde…………. 

met het vochtwerende materiaal rond de schoorsteen. 

De schoorsteen waterdicht maken

1. Breng een eerste strook lood (tekening A) aan op de onderste wand 

van de schoorsteen en op de pannen 2 en 4.

2. Breng zijstroken lood (tekening B) aan op de schoorsteen en 

op de pannen 2 en 4. Die stroken lood overlappen de strook in punt 1.

3. Breng de laatste strook lood aan op de bovenste wand van de 

schoorsteen en onder de panelen 3 en 5 evenals tussen de panelen 

2/3 en 4/5. Naargelang de afmetingen van de panelen en de schoorsteen 

kan het gebeuren dat een ruimte ontstaat tussen de schoorsteen en de bovenste 

panelen - zie blauwe zone. Dicht de leegte in dat geval met een latje om te voorkomen 

dat de vochtwerende eigenschappen van het lood afzwakken.

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Voorbeelden van de plaatsing van de panelen rond de schoorsteen.

• De blauwe zone stemt overeen met een eventuele leegte die moet worden gedicht met een latje.

• De rode lijnen komen overeen met de rand van het snijwerk dat moet worden verricht rond de schoorsteen (laat

tussen de schoorsteen en het paneel een ruimte van 3 cm vrij).

aluminium profiel 

lood

tekening A tekening B

Voorbeeld 1: Het principe is hetzelfde als in het uitvoerige voorbeeld, alleen betreft de voorgestelde plaatsing hier slechts 2

panelen die over elkaar worden bevestigd.

Voorbeeld 2: Zie uitvoerig voorbeeld.

Voorbeeld 3: Twee panelen boven elkaar. Het onderste paneel moet rond de schoorsteen worden gesneden.

Voorbeeld 4: Als de schoorsteen zich op de nok bevindt, moet het paneel gewoon rond de schoorsteen worden gesneden. 

De lengte van het paneel is gelijk aan de lengte van het hellende vlak.

bovenkant van de helling

richting voor de plaatsing

onderkant van de helling
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VI.6.1 De lengte van de panelen ter hoogte van de VELUX® berekenen
Het onderstaande voorbeeld werd verwezenlijkt met de dakpan-panelen van het type Econorobs® (dakpan van 35cm).

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

VI.6 Plaatsing van de panelen rond een VELUX®

De opmeting

• Bepaal de afmetingen van de VELUX® (E et F).

• Meet op welke plaats de VELUX® zich bevindt:

- van de voet van de helling tot de onderkant van de VELUX® (C);

- van de dichtstbijzijnde zijkant tot de VELUX® (H).

Door de exacte ligging van de VELUX® op het dak te bepalen, kan een tekening

worden gemaakt om te weten te komen of op die plaats 2 of 4 dakpan-panelen

nodig zijn om rond de VELUX® te passen.

De berekening van de panelen

onderste panelen 2 en 4

bovenste panelen 3 en 5

• De lengte van deze panelen wordt bepaald vanaf de voet van de helling van het dak tot

aan de onderkant en onder het lood van de VELUX®.

• In ons voorbeeld (C) = 1,28 m (lengte van de 2 onderste panelen).

• Deze panelen overlappen de panelen 2 en 4.

• Van de lengte van de helling (B) hoeft alleen maar de nuttige lengte (D) van de onderste panelen

te worden afgetrokken. Het gaat in feite om het aantal volledige pannen van het paneel C = 1,28

m : 0,35 = 3,65 pannen dus 3 pannen van 0,35 m = 1,05 bruikbare meter (D). 

• In ons voorbeeld, (B) 5,60 m - (D) 1,05 m = (A) 4,55 m (lengte van de 2 bovenste panelen).

Belangrijke opmerking: de nuttige lengte (veelvouden van 35 cm) van de onderste panelen moet worden verlengd met minstens 20 cm voor

de overlapping. Alle onderste panelen met een lengte tussen 1m05 en 1m24, 1m40 en 1m59, 1m75 en 1m94, 2m10 en 2m29, 2m45 en 2m64,

2m80 en 2m99, enz. moeten worden bedekt met een extra stuk dakpan. In dat geval moet slechts 35 cm aan de bovenste panelen worden

toegevoegd zodat die de onderste panelen voldoende overlappen en zo de waterdichtheid waarborgen.
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Hantering van de dakpan-panelen: 

Vervoer de dakpan-panelen horizontaal om te vermijden dat ze plooien of breken (door hun vorm is de hardheid van

de dakpan-panelen tegengesteld aan die van een traditionele geprofileerde plaat en u moet erop letten dat de 

bekleding aan de zijkant van de dakpannen niet vervormt om een naadloze aansluiting te waarborgen). Voor de 

verplaatsing van de panelen naar het dak wordt ook aangeraden in het verlengde van het oppervlak van het dak twee

balken te plaatsen die tot tegen de grond reiken om het paneel omhoog te trekken zonder het te vervormen.

Lopen op de dakpan-panelen: 

Stap steeds in de holte of op het uiteinde van de golf.

Snijden van de dakpan-panelen: 

GEBRUIK NOOIT SLIJPMACHINES (SCHIJVEN).

Gebruik gereedschap met een lage snijsnelheid zodat de verschillende bedekkingen niet worden beschadigd en zorg

er ook voor dat de kathodische bescherming niet verloren gaat (bv.: handzaag - kniptang - metaalzaag - elektrische

decoupeerzaag).

Reiniging: 

De resten en het metalen vijlsel worden verwijderd met een fijne borstel. Vuile plekken die mettertijd ontstaan, kunnen

worden gereinigd met geschikte niet-bijtende reinigingsmiddelen.

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

VI.6.2 De plaatsing

Klassiekste voorbeeld

Werkwijze voor de montage

1. Start de plaatsing van de panelen aan de rechterkant.

2. De onderste panelen 2 en 4 worden onder het lood van de VELUX®

geplaatst, zo dicht mogelijk tegen de lijst.

3. De bovenste panelen 3 en 5 worden rond de VELUX® zo dicht mogelijk

tegen de lijst afgesneden en overlappen de onderste dakpan-panelen.

De aansluiting tussen de VELUX® en het dakpan-paneel is een goot voor

dakpannen die deel uitmaakt van de lijst.

4. Zet de plaatsing van de panelen op de gebruikelijke manier voort.

Voorbeelden van de plaatsing van de panelen rond de VELUX®

De rode lijnen komen overeen met de randen van het snijwerk dat moet worden uitgevoerd

rond de VELUX®. Voorzie een ruimte van 3 cm tussen de lijst en het dakpan-paneel.

richting van 

de plaatsing

VI.7 Voorzorgsmaatregelen

Voorbeeld 1: Als de VELUX® zich onder aan de helling bevindt, moet het paneel gewoon rond de lijst worden afgesneden. De

lengte van het paneel is gelijk aan de lengte van het hellende vlak.

Voorbeeld 2: Zie het uitvoerige voorbeeld hieronder. 4 panelen worden gemonteerd op de rand van de VELUX®. De 2 bovenste

panelen moeten worden afgesneden rond de lijst.

Voorbeeld 3: Zie het uitvoerige voorbeeld hieronder, alleen is hier de bevestiging van 2 panelen op de rand voldoende. Het

bovenste paneel moet worden afgesneden rond de lijst.
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Behoudens anders met ons overeengekomen, heeft de aard van de

geleverde goederen betrekking op een binnenlands gebruik in nor-

male weersomstandigheden en omgevingsinvloeden, zowel aan de

binnen- als aan de buitenkant van het gebouw.

De garantie geldt slechts bij een gematigde weersgesteldheid

zoals van een landklimaat. Met het oog op die definitie worden

gebieden die blootgesteld zijn aan bijtende gas- of rookwolken

en/of stof niet als normaal beschouwd.

Het bleken van het gegalvaniseerde materiaal aan de onbehan-

delde snijranden evenals kleurvariaties bij kleuren met veel pigmen-

ten worden niet als gebreken aanzien.

Om te vermijden dat het materiaal aan de snijrand loskomt (voor-

beelden: snijranden rond schoorstenen, Velux®, overlangse of zijde-

lingse snede met inbegrip van het onderste gedeelte van het paneel

aan de gootkant, plaatsing van toebehoren of afwerkingen over

heel het dak, …), wordt aangeraden tijdens de plaatsing een

bescherming aan te brengen met de gepaste producten (vernis,

verf, …). Daarvoor zijn in ons productassortiment onder andere ver-

schillende verpakkingen voor retoucheerbehandelingen rechts-

treeks beschikbaar.

De producten die wij ter beschikking stellen, worden door ons in

optimale omstandigheden opgeslagen. De producten en hun ver-

pakkingen voldoen aan onze voorschriften en worden in droge

lucht vervoerd zodat zo onmiddellijk kunnen worden gebruikt zon-

der te moeten drogen of zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen

te vereisen.

De goederen moeten voldoende worden afgedekt zodat ze niet

rechtstreeks worden blootgesteld aan slecht weer of een onaange-

paste omgeving.

De pallets met de producten moeten voorzichtig worden uitgela-

den en bij lange panelen moet dat gebeuren met behulp van bal-

ken, touwen, kabels, … Let er eveneens op dat de panelen en toe-

behoren voldoende en hermetisch worden beschermd bij slecht

weer (regen, sneeuw, hagel, …). Zodra de goederen uitgeladen en

rechtstreeks beschut zijn, moeten alle vormen van bescherming die

tijdens het vervoer werden gebruikt, onmiddellijk worden weggeno-

men om onze verpakkingen niet aan te tasten. Die laatste moeten

namelijk droog zijn of worden verwijderd zodat de artikelen direct

behoorlijk kunnen worden opgeslagen.

De profielen moeten steeds op een droge plaats worden bewaard

en bij het stapelen van de pallets moet rekening worden gehouden

met de hoeveelheid en het gewicht. Bij gevaar voor de vorming van

condens moet absoluut worden gezorgd voor een goede verluch-

ting aan de voorkant en moeten waar nodig voorzieningen worden

geplaatst om het condensatiewater af te voeren.

De goederen moeten binnen worden opgeslagen en ver weg van

de ingangen van parkeerplaatsen. Opslag buiten gebouwen kan

slechts gedurende korte tijd. In dat geval moeten de gepaste maa-

tregelen worden getroffen om de staalplaten te beschermen tegen

de invloeden van het klimaat (water, zon, wind) en indien nodig

moeten de panelen met zeilen worden afgedekt (in geen geval met

synthetische zeilen of plasticfolie). Er moet zeker voldoende wor-

den verlucht en de pakketten met panelen moeten zodanig worden

bewaard dat ze in de lengte een beetje afhellen. Verhoog daarvoor

het bovenste gedeelte van de panelen in de richting en omstandi-

gheden zoals die van toepassing zullen zijn op het dak zelf zodat

eventueel doorgesijpeld water van boven naar beneden kan wegv-

loeien.

Het is ook uitermate belangrijk dat de pakketten met panelen eve-

nals de toebehoren worden beschermd zonder rechtstreeks in aan-

raking te komen met de grond, stof en vocht. Werk alle factoren

weg die de producten en hun verpakkingen zouden kunnen aantas-

ten. De aanbevelingen voor de bewaring gelden vanaf de levering

tot de uiteindelijke plaatsing op het bouwterrein. De panelen en toe-

behoren moeten buiten bereik worden gehouden van producten

waarvan de nabijheid nadelig blijkt te zijn. Werkzaamheden, behan-

delingen, voorbereidingen van materialen zoals mortel, beton, …

moeten uit de buurt van onze producten gebeuren.

Onze producten en verpakkingen moeten bij hun aankomst op het

bouwterrein en voor de plaatsing steeds worden gecontroleerd

zodat u er zeker van kunt zijn dat er geen sporen van vocht te zien

zijn. Als dat het geval is, moeten de profielen onmiddellijk en zolang

dat nodig is worden opgeslagen zodat de luchtcirculatie voor een

perfecte droging zorgt (door ze bijvoorbeeld niet langer op stapels

te laten staan en door er geschikte latten tussen te plaatsen).

Een regelmatige controle van de opgeslagen profielen is nodig om

vochtplekken te voorkomen. 

Onze producten en verpakkingen (al dan niet geopend) moeten

worden beschermd tegen wind. Het is verboden zware voorwerpen

op onze producten te plaatsen om ze op die manier tegen de wind

te beschutten.

Bij het uitpakken moeten de onderdelen één voor één voorzichtig

worden behandeld om welke krassen, strepen, deuken, schokken,

vervormingen ook te vermijden… Schuif niet met de panelen, breng

de oppervlakken niet door wrijving met elkaar in contact of gooi in

geen geval met onze producten.

De profielen moeten met geschikte en propere werkhandschoe-

nen worden gehanteerd. Tijdens elke stap van de plaatsing mag

uitsluitend het aanbevolen gereedschap worden gebruikt. Bij het

afsnijden van staalplaten moet er steeds op worden gelet dat de

buitenbedekking (bovenste oppervlak) naar boven toe wordt

behouden. Na het snijwerk moeten de bewerkte oppervlakken en

scherpe randen worden afgebraamd en behandeld.

De schroeven zijn zelfborend en er hoeven dus vooraf geen gaten

te worden geboord. Boorsel of vijlsel ten gevolge van het gebruik

van die schroeven moeten meteen worden verwijderd met een

zachte borstel. Hetzelfde geldt voor het afval van het snijwerk. 

Bij elk gebruik en elke plaatsing van onze producten door derden

moet de eindgebruiker controleren of elke hantering en elk gebruik

van onze panelen en toebehoren tot en met de definitieve plaatsing

redelijkerwijs en op professionele wijze wordt uitgevoerd. Onze

onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het

even welke schade die voortvloeit uit een riskante, ongepaste,

gevaarlijke, onredelijke, … montage. De toepassing op het bouw-

terrein gebeurt volgens de regels van de kunst en bij plaatsingen in

verschillende stappen met tijdsintervallen mag het bouwterrein niet

worden verlaten voordat de nodige maatregelen werden getroffen

voor zowel de ongebruikte onderdelen (aangepaste opslag, …) als

de reeds geplaatste elementen (controleer of ze goed zijn beves-

tigd) of de elementen in afwachting van plaatsing (controleer of de

voorlopige bewaarplaatsen voldoende toereikend zijn).

Tot slot en ter herinnering: raadpleeg onze instructies voor de ins-

tallatie en montage zodat de werkzaamheden conform die voor-

schriften gebeuren. Bel onze technisch-commerciële afdeling en

vraag bijkomende inlichtingen als u twijfelt of als bepaalde informa-

tie ontbreekt.

VII. GEBRUIKSVOORWAARDEN
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1. Voorwerp

Beklede metalen platen waarin dakpannen in reliëf zijn

gedrukt, in de vorm van elementen van groot formaat tot 8,4

meter uit één stuk, met de benaming Bigrobs® en Econorobs®

metalen dakpanelementen. Ze zijn toepasbaar op daken

waarvan de helling minstens 9% bedraagt.

De goedkeuring met certificatie heeft betrekking op de eigen-

lijke Robs® metalen dakpannen en hun toebehoren, met inbe-

grip van de plaatsingstechniek, maar niet op de kwaliteit van

de uitvoering.

De producten waarvoor een goedkeuring met certificatie is

afgegeven, worden vrijgesteld van de technische keurings-

proeven vóór hun verwerking.

2. Materialen

De Robs® dakpannen zijn vervaardigd in voorgeschilderd,

diepgetrokken staal, waarvan de buitenzijde bedekt is met

plastisol of polyester.

- Staal, kwaliteit S 220 GD tot 320 GD 

- minimumdikte: 0,5 mm - 0,02; + 0,05 

- staal: 

- thermisch verzinkt: Z 275 (275g/m2) 

- bekleed met een aluminium - zink legering: AZ

150 (150g/m2)

- Voorbehandeling: chemische conversie 

- Binnenbekleding (Backcoat) verf van het epoxytype,

dikte 7 µ volgens EN 10169 

- Buitenbekleding: 

- Plastisol 200 u: 

- Roestwerende primer, dikte 7 µ (nominaal) vol-

gens EN 10169

- Afwerking met PVC-verf, dikte 200 µ (nominaal)

volgens EN 10169

Mat polyester 35 µ: 

- Roestwerende primer, dikte 5 µ (nominaal) vol-

gens EN 10169. 

- Afwerking met polyesterverf, dikte 30 µ (nominaal)

volgens EN 10169.

- Acrylspray voor de herstelling van schade aan de bekleding

van de dakpanelementen en voor de behandeling van de ges-

neden kanten (verf met snelle droging verpakt in bussen van

150 en 400 ml volgens EN 10169).

Beschikbare kleuren:

Plastisol en polyester: grafietgrijs, terracottabruin, zwart, talpa

en tremarood en eventueel kleuren op aanvraag.

- Zelfborende schroeven in vercadmiumd gecementeerd staal,

houtschroefdraad, diameter 4,8 x 35 mm. Sluitring van 14 mm

in aluminium met polychloropreenpakking van 2 mm dik.

3. Elementen
3.1. Afmetingen

Tabel 1: Afmetingen van de platen (fig. 1).

VII. GEBRUIKSVOORWAARDEN

BUtgb “Gebouwen”: DGV - SECO - WTCB en de Gewesten met medewerking van de gespecialiseerde instelling TCHN.

Uitvoerend Bureau “Daken”: De HH. Busschaert (DGV), Vitse (WTCB), Longuet (SECO), Van den Bossche (TCHN), Mevr. Proot

(SECO), Mej. Henderieckx.

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Middenstand, KMO en Energie, 

Goedkeuring en Voorschriften,

WTC 3, 6de verdieping, Simon Bolivarlaan, 30, 1000 Brussel

Tel.: 0032 (0)2 208 36 75 Fax: 0032 (0)2 208 37 37

Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUtgb)

Technische Goedkeuring met Certificatie

Metalen dakbedekkingssysteem
Bigrobs en Econorobs

LES PANNEAUX TUILES ROBS

Industriezone B-4980 Trois-Ponts

Tel. 080/68.46.71 Fax 080/68.49.10

BUtgb

http://www.ubatc.be

Bigrobs® Econorobs®

Breedte van de plaat (mm) 1100 1180

Nuttige breedte (mm) 1000 1100

Lengte van de plaat (mm) Tussen 1050 Tussen 1050

en 8400 en 8400

Lengte van de dakpan (mm) 400 350

Hartafstand van de panlatten (mm) 400 350

Minimale helling (%) 9% 9%
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32. Gewicht 

De Robs® metalen dakpanelementen wegen 5 kg/m2.

3.3. Toebehoren 

De nokstukken, de hoekkeperstukken, de dakrandstuk-

ken, de slabben, de kielgoten en de gootknikstukken heb-

ben dezelfde samenstelling als de metalen dakpannen.

Deze elementen, evenals de bevestigingsschroeven,

worden door de fabrikant geleverd. Elementen zoals

kielgoten en bakgoten mogen ook op de traditionele

manier worden uitgevoerd. De dichtingsstroken van de

nokstukken en de dichtingsstroken van de platen bes-

taan uit polyethyleenschuim (densiteit 33 kg).

4. Fabricage en verkoop 

De Robs-dakpanelementen worden vervaardigd en ver-

kocht door de onderneming ROBS nv in haar fabriek te

Trois-Ponts, op basis van afgewerkte platen geleverd

volgens de specificaties van de onderneming ROBS. 

De productielijn wordt beheerd door een programmeer-

bare automaat en omvat de volgende bewerkingen:

- Afrollen van de rol staalplaat.

- Profileren van de staalplaat waardoor ze een golving

krijgt van 44 mm voor de Bigrobs® dakpan en van 23,5

mm voor de Econorobs® dakpan.

- Dieptrekken in de dwarsrichting in een doorlopende

beweging om een dakpanreliëf te verkrijgen (om de 40

cm Bigrobs®, om de 35 cm Econorobs®).

- Snijden op de gevraagde maat.

De dakkepers of dakspanten moeten worden voorzien

van een onderdak (stof, poedersneeuw, isolatie, ...) ten-

gellatten en panlatten (TV 175 van het WTCB).

In het geval van niet-geïsoleerde industriële gebouwen

is de aanwezigheid van een onderdak niet noodzakelijk. 

De aandacht moet echter gevestigd worden op het

gevaar van condensatie en de gevolgen daarvan.

Onder de dakisolatie moet een ononderbroken lucht-

dichte laag worden geplaatst. De kwaliteit van dit lucht-

dichte scherm hangt af van het soort onderdak en van

de binnenklimaatklasse (TV 186 van het WTCB). De iso-

latiematerialen worden onder het onderdak geplaatst.

6. Plaatsing van de metalen dakpannen

6.1 Algemeen

De Robs® metalen dakpanelementen worden geleverd op

houten onderstellen en zijn bovenaan beschermd met vers-

terkt karton. Het geheel is vastgesnoerd. Ze mogen gedu-

rende 1 maand in hun oorspronkelijke verpakking worden

opgeslagen. De Robs dakpanelementen worden gestapeld op

een volledig vlak en horizontaal oppervlak, in een open en

goed geventileerde ruimte en op blokken van +/- 200 mm om

rechtstreeks contact met de grond te vermijden.

In slechte opslagomstandigheden of wanneer de periode van

een maand overschreden wordt, moeten de pakken worden

geopend en moeten tussen alle platen houten latten worden

geplaatst.

Voor de behandeling tijdens transport en opslag moeten voor-

zorgen worden genomen om te vermijden dat de elementen

verschuiven en schade oplopen.

De platen worden versneden met een plaatknabbelschaar of

een decoupeerzaag en in geen geval met een slijpschijf.

Hierdoor zouden de bekleding en de zinklaag op de rand van

de platen immers verbranden en kunnen oxideren.

Alle gesneden kanten dienen behandeld te worden.

Voor eventuele slabben in zink of lood die onder de dakpan-

nen omhooglopen, zijn de algemene regels van de normen

NBN B 41 en NBN B 42 van toepassing.

6.2. Dakgebinte - Panlatten

Tenzij hierna anders vermeld, voldoet het dakgebinte

aan de STS 31-32.

Steunlatten voor de platen:

- maat 35 x 40 mm,

- hartafstand 400 mm (Bigrobs®) en 350 mm

(Econorobs®).

6.3. Dakvlak

De Robs® dakpanelementen worden van rechts naar

links geplaatst. De elementen moeten goed aangepast

worden, waarbij bijzondere aandacht moet worden bes-

teed aan de zijdelingse overlappingen, en moeten 

worden bevestigd door ze vast te schroeven in de golf.

6.3.1. Bevestiging

De bevestiging gebeurt in het golfdal, net onder de

dwarsplooi. De schroeven (zelfborende schroeven in

vercadmiumd staal 4,8 x 35) worden haaks op het dak-

bedekkingspaneel ingebracht. In het algemeen zijn

minstens 6 schroeven per vierkante meter vereist. Aan

de aansluitingen en in de nok wordt de plaat in ieder

golfdal vastgeschroefd.

VIII. TECHNISCHE GOEDKEURING 

5. Samenstelling van het dak

Onderdak Binnen Soort scherm
klimaatklasse

Capillair (stijf) I -
II -

III -

Niet-capillair I -

doorlopend in banden II E1

III E1

Niet-capillair doorlopend I -

II E2

III E2

Isolerende dakelementen I -

II E1

III E1

- : luchtdicht scherm of E1 of E2.

E1: gebitumineerd kraftpapier of alu-gipskarton of E2.

E2: PE ≥ 0,1 mm.

De binnenklimaatklasse IV vergt een speciale studie.
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6.3.2. Plaatsing van de panelen
De afstand tussen de panlatten moet 400 mm bedragen
(Bigrobs®) en 350 mm (Econorobs®). De afstand tussen de
eerste twee panlatten wordt gemeten vanaf de onderkant
van de eerste lat.

6.4 Dakvoet 
Die wordt uitgevoerd met de afwerkingsslab die door de
fabrikant wordt geleverd. Dit element wordt in ieder golfdal
vastgeschroefd.
De afmetingen van de onderste panlat moeten zodanig
worden gekozen dat men een juiste uitlijning van de
onderste rij pannen ten opzichte van het dakvlak verkrijgt.

6.5 Nok 
Alle Robs® dakpanelementen worden op maat geleverd.
Halfronde en V-vormige nokstukken zijn op verzoek ver-
krijgbaar bij de fabrikant. Ze worden bevestigd met schroe-
ven (deknaad).

6.6 Zijranden
Wanneer de breedte van het dakvlak geen meervoud is van
de breedte van de Robs® dakpanelementen, wordt het
paneel dat grenst aan de dakrand afgesneden. De dakrand
wordt dan afgesloten met een vast te schroeven dakrande-
lement.

6.7 Hoekkepers - slabben
Bijzondere dakdetails zoals de hoekkepers en de kielgoten
kunnen worden uitgevoerd ofwel met Robs® toebehoren
die op de bouwplaats kunnen worden gesneden en
geplooid, ofwel met traditionele elementen in bijvoorbeeld
zink.
Hiervoor zijn de algemene regels van de STS 34 van toe-
passing.

6.8. Overlangse overlapping 
De overlangse overlapping bedraagt 100 mm (Bigrobs®) en
80 mm (Econorobs®).

6.9. Overlapping in de dwarsrichting
De overlapping in de dwarsrichting bedraagt 200 mm.

6.10. Reiniging
Zaagafval of metaalkrullen die overblijven na het zagen of
boren moeten met een borstel worden verwijderd aange-
zien zij oxideren en het oppervlak kunnen beschadigen.
De normale vlekken als gevolg van de verwerking moeten
worden verwijderd met normale reinigingsproducten. Er
mogen geen krachtige oplosmiddelen worden gebruikt
aangezien zij de synthetische bekleding zouden kunnen
beschadigen.
Het materiaal kan worden betreden hetzij door eerst ele-
menten aan te brengen die het gewicht verdelen (bv. plan-
ken of ladders), hetzij door de voeten te plaatsen in het
diepste deel van de pannen, m.a.w. in het golfdal ter
hoogte van de panlatten.

7. Kenmerken

7.1. Door de fabrikant gewaarborgde kenmerken
- Dikte van de plaat: 0,5 mm (-0,02 + 00,5 mm)
- Type Z 275: gewicht aan zink 275 g/m2

- Type AZ 150: gewicht aan legering 150 g/m2

Dikte van het plastisol: 200 µ of polyester: 35 µ
7.2. Buigweerstand
De Robs® dakpanelementen, geplaatst overeenkomstig de
voorschriften van deze goedkeuring, werden op hun buig-
weerstand getest volgens de NF P 34-503 waarbij de belas-
ting met een pneumatische caisson werd aangepast, en
ondergingen een gelijkmatig verdeelde opwaartse belasting
van 4000 Pa zonder breuk (de breuk van de bevestigingen op
een versterkt gebinte vindt plaats bij 6000 Pa).
Maquette met afmetingen 2 x 2 m voorzien van latwerk ove-
reenkomstig § 6.2 met 9 schroeven per m2 overeenkomstig §
6.3.1.
Er werd geen schade aan de dakpannen vastgesteld.

7.3. Weerstand aan thermische invloeden

7.3.1. Na 21 dagen in een oven bij 75 °C: geen speciale
opmerkingen voor het plastisol en het polyester.
7.3.2. Thermische schokken: 42 cycli (1000 uur), meer
bepaald 8 uur -18 °C gevolgd door 16 uur bij 75 °C: geen spe-
ciale opmerkingen.

7.4. Weerstand tegen corrosie, veroudering
- Zoutsproeiproef (polyester en plastisol) NaCl 360 uur (ISO
9227 - DIN 53167): geen speciale opmerkingen.
- Proef met SO2 30 cycli (ISO 3231 - DIN 50018) 2 l. 
- Plastisol: wordt een beetje helderder aan de staalplaat. 
- Polyester: wordt helderder aan de staalplaat.
- 1000 uur blootstelling aan UV-bestraling (ASTM G53/88)

plastisol en polyester: geen speciale opmerkingen.

7.5. Proef op de waterdichtheid onder slagregen: (NEN 7044)
Een dak van 2,3 x 2 m, met een langsvoeg, werd onderwor-
pen aan een proef op de waterdichtheid onder slagregen. Voor
de overlappingen werden de aanwijzingen in § 6.8 en § 6.9
opgevolgd. De belangrijkste proefomstandigheden en proe-
fresultaten zijn:
- Dakhelling: van 9% tot 30%.
- Regenintensiteit: 1,6 l/m2 per minuut gedurende 30 min.
- Windsnelheid: van 0 tot 26 m/sec. (= 94 km/u).
- Criterium van maximale waterinsijpeling: ≤ 0,2%, conforme
proef.

7.6. Impactgeluiden
Het geluidsdrukniveau, gemeten op 0,5 m, dat wordt veroor-
zaakt door het geluid van de inslag van kunstmatige regen op
een dak van 4,6 m 2 bedraagt 73 dB (A).

7.7. Brandreactie
De proef werd niet uitgevoerd.
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Beschikbaar op verzoek bij onze onderneming of rechtstreeks bij de handelaars, gebruikers van onze producten

(neem contact met ons op voor inlichtingen daaromtrent: adres, telefoonnummer of andere vragen).

Eveneens beschikbaar op verzoek bij onze onderneming of rechtstreeks bij de handelaars, gebruikers van onze pro-

ducten (neem contact met ons op voor inlichtingen daaromtrent: voorwaarden voor de toekenning, formulieren, duur

van de garantie of andere vragen). Na goedkeuring van de volledig ingevulde vragenlijst voor de aanvraag van een

garantietoekenning geldt op de dakpan-panelen van ECONOROBS® en BIGROBS® een tienjarige garantie gegeven

door de staalfabrikant. Die wordt toegepast bij gaten door atmosferische corrosie en dat volgens alle voorwaarden die

direct of indirect gelden en volgens de norm EN101069 (doorslaggevend bij een geschil). Voor eventuele afbrokkelin-

gen aan de snijranden en/of kleurvariaties geldt de garantie niet.

IX. ALGEMENE VOORWAARDEN

X. GARANTIEVOORWAARDEN

NOTITIES
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BRICOTUIL

De BRICOTUIL®-panelen vormen de ideale bedekking
van uw tuinhuisje, garage, luifel, ...
De BRICOTUIL®-panelen zijn niet alleen licht en
gemakkelijk te plaatsen, ze geven uw dak ook een
bijzonder fraai aanzicht.

De BRICOTUIL®-panelen worden vervaardigd door de nv ROBS.
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BRICOTUIL®

2,00m – 2,50m – 3,00m

0,92m

0,98m

BRICOTUIL® 

980

183,33

23,50
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De tinten worden ter informatie afgebeeld; de gebruikte druktechniek maakt het niet mogelijk om de 

kleurschakeringen exact weer te geven.

II. PRODUCTKENMERKEN

II.1 Gebruik

De BRICOTUIL®-panelen vormen de ideale bedekking voor uw tuinhuisje, garage, luifel, ...

II.2 Voordelen

Deze panelen lijken op de klassieke dakbedekking met pannen en zijn snel geplaatst.

Naast hun lichtheid en hun gemakkelijke plaatsing zijn ze bovendien niet onderhevig aan 

vervormingen na verloop van tijd.

II.3 Beschikbaarheid

II.4 Profiel 

II.3.1 Afmetingen van de BRICOTUIL®-panelen

Grafiet Terracotta 

II.3.2 De kleuren

Panelen verkrijgbaar met de volgende lengten:

Nuttige breedte (m):

Totale breedte (m):
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BRICOTUIL®-schroef

+/- 8/m2

4,8 x 35 mm

Gebruik: Bevestigen van de panelen

III. TOEBEHOREN

IV. SAMENSTELLING

III.1 De voornaamste toebehoren

De dakpan-panelen BRICOTUIL® werden ontworpen voor een gematigd landklimaat. 

Neem contact met ons op voor gebruik in andere klimaten.

Afsnijding

- Polyester 25 µ

- Passiveringslaag

- Zinklaag

- Staal

- Zinklaag

- Passiveringslaag

- Epoxy

Nokpan

Aansluitstuk gootslabben

Afdichting

Eindnokpan

Zijkant

Lengte 0,90 m

Lengte 1,20 m Lengte 1,20 m

Lichtgrijs polyethyleen 

Plaatsing onder panelen

Plaatsing onder 

nokbedekking 

Standaardaccessoires (andere afmetingen of profielen op verzoek)
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11,38 m

2,42 m
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De opmeting van de dakpan-panelen BRICOTUIL® gebeurt door de graad van de hellingen loodrecht op de goot te

bepalen. Er wordt gemeten vanaf de nokas -3 cm (om ruimte te laten voor ventilatie) tot aan het begin van de groot

+3 cm (voor een goot met een diameter van 100 mm bijvoorbeeld).

V.1 HET KLASSIEKE VOORBEELD

V. OPMETING

V.1.1 DE OPMETING

Aantal panelen:

Het aantal panelen wordt bepaald door de totale breedte van het dak te delen door de nuttige breedte van het dak-

pan-paneel.

nokas

overstek

Richting van de

plaatsing

*Opmerking: Bij bepaalde constructies (met name die zonder goten of nok) mogen de panelen aan verschillende uiteinden een beetje uitsteken

(tot 10 centimeter) om overbodig snijwerk te vermijden. Toch moet ervoor worden gezorgd dat de draagstructuur op die plaatsen wordt verlengd

om de stevigheid te waarborgen (sneeuw, …).

V.1.2 MONTAGE VAN DE BRICOTUIL®-PANELEN

Start de plaatsing van de BRICOTUIL®-panelen aan de rechterkant van het dak en zorg ervoor dat de uiteinden met één golf

worden bedekt.

Snijd de panelen af om ze aan te passen aan de afmetingen van het dak indien ze echt extreem uitsteken* (nokpan, zijkant, …),

maar gebruik daarvoor geschikt gereedschap (metaalzaag, metaalschaar, elektrische decoupeerzaag, kniptang, …). 

Gebruik NOOIT slijpmachines (schijven) of ander gereedschap dat de oppervlakken kan beschadigen. Let erop dat de snijran-

den steeds worden behandeld en geretoucheerd met de gepaste producten. De resten en het metalen vijlsel worden verwijderd

met een fijne borstel. Vuile plekken die mettertijd ontstaan, kunnen worden gereinigd met geschikte niet-bijtende reinigingsmid-

delen.

Richting van 

de plaatsing

Voorbeeld met dakpan-panelen van het type Bricotuil®

11,38 m : 0,92 m = 12,36 ofwel 13 panelen van 2,50 m 
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VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Eenvoudig en snel geplaatst, bestand tegen de tand des tijds.

Zorg voor een draagstructuur die

stevig genoeg is en plaats de

daksparren MAXIMAAL 40-50 cm

van elkaar.

Breng bij gesloten constructies

een onderdakmembraan aan.

Bevestig de dwarslatten.
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VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Spijker de latten van onder naar

boven vast zodat het dakpan-

paneel zich op de juiste plaats

bevindt.

* (asafstand BRICOTUIL® = 33 cm)

Plaats de gootslabben naast

elkaar.

Schroef de BRICOTUIL-panelen

vast, beginnende aan de 

rechterkant; de panelen moeten

elkaar met één golf overlappen*.
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Stap 7

Stap 8

*Bevestig alle elementen met een elektrische schroevendraaier (met een aangepaste kop) en zelfborende
schroeven. Er moeten dus vooraf geen gaten worden geboord. Boorsel of vijlsel van staal door het gebruik
van boormachines kunnen er trouwens voor zorgen dat de bedekking door oxidatie ernstig beschadigd
raakt.

Bevestig de zijkanten zo dat ze

elkaar met 10 cm overlappen. *

Bevestig de nokpannen op de

afdichtingen en plaats de 

uiteinden (overlapschroeven).*
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BRICOPROFILE 
®

De BRICOPROFILE®-panelen worden vervaardigd door de nv ROBS. 

De BRICOPROFILE ®-panelen zijn licht, voordelig
en multifunctioneel en zijn geschikt voor zowel
gevelbekleding als dakbedekking. Ze voorzien
uw tuinhuisje, garage, carport, ... van een 
duurzame bedekking. 
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De tinten worden ter informatie afgebeeld; de gebruikte druktechniek maakt het niet mogelijk om de kleurschakeringen exact weer te geven.

II. PRODUCTKENMERKEN

II.1 Gebruik 

II.2 Voordelen

II.3 Beschikbaarheid 

De BRICOPROFILE®-panelen zijn geschikt voor zowel gevelbekleding als dakbedekking. Ze voorzien uw

tuinhuisje, garage, carport, ... van een duurzame bedekking.

De BRICOPROFILE®-panelen zijn licht, voordelig en multifunctioneel. 

Net als alle andere producten uit het assortiment van ROBS zijn ook de BRICOPROFILE®-panelen bestand

tegen de tand des tijds.

II.3.1 Afmetingen van de BRICOPROFILE®-panelen

BRICOPROFILE®-panelen

II.3.2 De kleuren

Panelen verkrijgbaar 
met de volgende lengten (m):

Nuttige breedte (m)

Totale breedte (m)

Minimale helling

Afstand tussen steunpunten

Aantal bevestigingen/m2

Materiaal

Grafiet Terracotta Borneogroen Wit

2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m

1,00m

1,05m

12%

Maximaal 1,35 m

+/- 10 bevestigingen/m2

Gegalvaniseerd plaatijzer 0,5 mm, voorgelakt 25 µ
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Plaatsing onder nokbedekking

Plaatsing onder panelen 

II. PRODUCTKENMERKEN

III. TOEBEHOREN 

II.4 Profiel 

III.1 De voornaamste toebehoren

Lengte = 1,20 m

Lengte = 1,20 m Lengte = 1,20 m

Nokpan-Hoekkeper

Druipband

Nokpan-Hoekkeper

Zijkant

Aansluitstuk gootslabben

Zelfborende schroeven ±10 m2

106/94 = 1,20 m lang

Zelfborende schroef 

4,8 x 35 mm

Gebruik: Bevestigen van de panelen
Lengte = 1,00 m

Lichtgrijs polyethyleen 
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BRICOPROFILE ®

IV. SAMENSTELLING

V. OPMETING

V.1 HET KLASSIEKE VOORBEELD

nokas

overstek

De opmeting van de BRICOPROFILE®-panelen gebeurt door de graad van de hellingen loodrecht op de goot te 

bepalen. Er wordt gemeten vanaf de nokas tot aan het begin van de goot +3 cm (voor een goot met een diameter van

100 mm bijvoorbeeld).

IV. Samenstelling

De Bricoprofile®-panelen werden ontworpen voor een gematigd landklimaat. Neem contact met

ons op voor gebruik in andere klimaten.

Afsnijding

- Polyester 25 µ

- Passiveringslaag

- Zinklaag

- Staal

- Zinklaag

- Passiveringslaag

- Epoxy

Standaardaccessoires (andere afmetingen of profielen op verzoek)

Ruiter Bevestiging met ruiters

Zelfborende schroef

4.9 x 80 mm

Gebruik: bevestiging met ruiters

Aluminium ruiter uit één stuk

Onderzijde van gevulkani-

seerd EPDM

Gebruik: bevestiging boven

op de golf
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V.1.2 MONTAGE VAN DE BRICOPROFILE®-PANELEN

Plaats de BRICOPROFILE®-panelen beginnend aan de zijde tegenover de overheersende windrichting en bedek de

uiteinden. Snijd de panelen af om ze aan te passen aan de afmetingen van het dak indien ze echt extreem uitsteken*

(nokpan, zijkant, …), maar gebruik daarvoor geschikt gereedschap (metaalzaag, metaalschaar, elektrische 

decoupeerzaag, kniptang, …). 

Gebruik NOOIT slijpmachines (schijven) of ander gereedschap dat de oppervlakken kan beschadigen. Let erop dat

de snijranden steeds worden behandeld en geretoucheerd met de gepaste producten. De resten en het metalen 

vijlsel worden verwijderd met een fijne borstel. Vuile plekken die mettertijd ontstaan, kunnen worden gereinigd met

geschikte niet-bijtende reinigingsmiddelen.

Stap 1

Zorg voor een draagstructuur die

stevig genoeg is en plaats de

daksparren om de 90 cm, evenwij-

dig met de dakgoot. 

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

V. OPMETING

*Opmerking: Bij bepaalde constructies (met name die zonder goten of nok) mogen de panelen aan verschillende 

uiteinden een beetje uitsteken (tot 10 centimeter) om overbodig snijwerk te vermijden. Toch moet ervoor worden

gezorgd dat de draagstructuur op die plaatsen wordt verlengd om de stevigheid te waarborgen (sneeuw, …).

Richting van de plaatsing

Richting van de plaatsing

V.1.1 DE OPMETING

Aantal panelen:

Het aantal panelen is relatief gemakkelijk te bepalen, aangezien de nuttige breedte van het 

BRICOPROFILE®-paneel precies 1 m bedraagt.

Voorbeeld met BRICOPROFILE®-panelen

11,38 m : 1m = 11,38 ofwel 12 panelen van 4,00 m 
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Stap 2

Stap 3

Stap 4

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Breng bij gesloten constructies

een onderdakmembraan aan.

Plaats de gootslabben naast

elkaar en bevestig ze op het eerste

steunpunt onder aan de 

dakhelling.*

Plaats de BRICOPROFILE®-

panelen beginnend aan de zijde

tegenover de overheersende 

windrichting en bevestig ze in de

holte van elke golf.
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*Bevestig alle elementen met een elektrische schroevendraaier (met een aangepaste kop) en zelfborende schroeven.

Er moeten dus vooraf geen gaten worden geboord. Boorsel of vijlsel van staal door het gebruik van boormachines

kunnen er trouwens voor zorgen dat de bedekking door oxidatie ernstig beschadigd raakt.

VI. MONTAGE-INSTRUCTIES 

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Bevestig de zijkanten om de 40

cm, met een overlapping van 10

cm.*

Breng de afdichtingen aan achter

de bevestigingen van de nokpan.*

Bevestig de nokpan staal tegen

staal in de holte van elke golf.*
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