
INSTRUCTIE 
MONTAGE ESKIMO PUR DAKPANPANELEN

Algemene aandachtspunten:

 Voor het bewerken van de panelen dient gebruik te worden gemaakt 

van bijvoorbeeld een cirkelzaag (met fijntandig zaagblad geschikt voor 

metaal). Bij gebruik van gereedschap waarbij (hete) vonken vrijkomen 

(bijvoorbeeld haakse slijpers) worden de stalen profielplaten 

beschadigd garantie.

 Controleer voor aanvang van montage de levering op volledigheid en 

eventuele beschadigingen. Na montage van de producten kan er geen 

aanspraak worden gemaakt op reclamaties.

 Zorg altijd dat metalen deeltjes (ijzervijlsel en boorresten) direct van 

oppervlakken worden verwijderd met een zachte borstel of veger.

 De Eskimo PUR dakpanpanelen worden middels een continue proces 

geproduceerd. Het is daarom mogelijk dat er aan de panelen bramen 

en/of zaagresten aanwezig zijn. De zaagresten kunnen voor montage 

van de panelen verwijderd worden.

 Er kunnen zich aan de panelen uitstekende delen isolatie vormen bij 

productie. Deze dienen voor montage in het werk van de panelen 

verwijderd te worden.

Montage van de dakpanpanelen

 Let gedurende de montage op naleving van de geldende veiligheids‐ 

e n  g e z o n d h e i d s r e g e l s .  A l s  l ev e r a n c i e r  k u n n e n  w i j  g e e n 

aansprakelijkheid nemen met betrekking tot naleving van veiligheids‐ 

en gezondheidsregels.

 Voor montage van de panelen dient de onderconstructie 

gecontroleerd te worden op rechtheid, haaksheid en stevigheid.

 Breng voor montage van de panelen de binnennokken aan op de 

bovenste gordingen. Zorg, waar nodig, voor de luchtdichting door de 

binnennok te voorzien van een ril kit (blijvend flexibel).

 De panelen worden af fabriek niet uitgevoerd met een schone overlap 

aan de onderzijde. Indien gewenst (a�ankelijk van constructie/details) 

moet, voor montage van de panelen, in het werk de onderzijde vrij 

worden gemaakt van isolatie.

 Breng de startprofielen aan per paneel. Zorg ook hier, waar nodig, voor 

de luchtdichting.

 Montage van de panelen geschiedt van links naar rechts. Verwijder, 

indien aanwezig, voor montage van de panelen de beschermfolie. 

 Bevestig het eerste paneel met paneelschroeven op de gordingen 

volgens de bevestigingsinstructie.

 Breng ter plaatse van de overlap aan zowel de onderzijde als de 

buitenzijde een ril kit aan voor de luchtdichting van de panelen.

 Laat het volgende paneel zakken terwijl deze omhoog (richting nok) 

geduwd wordt en verzeker u ervan dat de pannen correct in elkaar 

vallen. Controleer de overlappen ter plaatse van de nok en de dakvoet. 

Deze moeten aansluiten waarbij wordt gelet op het patroon van de 

pannen.

 Controleer gedurende montage het patroon van de panelen. Zorg 

ervoor dat de panelen naast elkaar op de juiste breedte worden 

geplaatst (4 panelen = 4.000 mm +/‐ 5 mm)

 Controleer gedurende montage van de panelen de overlappen, de 

uitlijning en de haaksheid van het geheel.

 In iedere pan bij de overlap dient een overlapschroef geplaatst te 

worden nabij de haakse persing van de pannen.

a�orten

150 mm vrijm
aken

van isolatie

dubbele dichting aanbrengen

ca 80

startprofiel

in het werk vrij 
maken van isolatie

luchtdichting
in het werk aanbrengen

binnennok

schuimprofiel

afpurren

luchtdichting
in het werk aanbrengen

halfronde nok
type RA1BRO

dichting in het
werk aanbrengen

dichting in het
werk aanbrengen

binnennok
dichting in het werk aanbrengen

startprofiel
dichting in het werk aanbrengen

dichting
in het werk
aanbrengen

montagerichting

montagerichting

montagerichting

minimaal 3 paneelschroeven
per gording per paneel

overlapschroeven
in iedere pan
(h.o.h. 350 mm)

INSTRUCTIE 
BESTELLEN ESKIMO PUR DAKPANPANELEN

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw keuze voor onze Eskimo 

PUR dakpanpanelen. Bij het bestellen van de panelen dienen er een aantal 

aandachtspunten in acht genomen te worden die wij u hier uitleggen.

Bestellen van Eskimo PUR dakpanpanelen

 Eskimo PUR dakpanpanelen worden geleverd in standaard lengtes 

a�ankelijk van het aantal pannen. In de uitgebreide instructies voor de 

Eskimo dakpanpanelen vindt u een tabel waarin de lengtes staan 

weergegeven.

 Geef bij uw bestelling ook de aantallen accessoires en bevestigingen 

op. Hieronder vallen onder andere de nokken, schuimprofielen, 

bevestigingen en paneelschroeven. De lengte en het aantal 

paneelschroeven wordt nader toegelicht in de uitgebreide instructies 

voor de Eskimo dakpanpanelen.

 De startprofielen worden op maat aangeleverd a�ankelijk van de 

nominale paneeldikte. Hiervoor is het noodzakelijk om bij uw 

bestelling op te geven hoe groot de schone overlap in het werk 

uitgevoerd wordt.

 Zorg dat alle relevante gegevens worden opgegeven. Let ook op de 

eventuele aanwezigheid van dakdoorvoeren, dakramen of andere 

sparingen. Voor bijvoorbeeld dakramen is het noodzakelijk 

aanvullende ongeisoleerde dakpanplaten mee te leveren.

 Stem de coating en de dikte van de panelen af op het betreffende 

gebouw en het gebruik hiervan.
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Deze installatie‐instructie moet worden beschouwd als richtlijn in combinatie 

met de geldende project‐specifieke eisen en details. Hoewel deze installatie‐

instructie met de grootst mogelijke zorg en met alle dan aanwezige kennis is 

opgesteld, behouden wij het recht om tussentijds wijzigingen door te voeren. 

Vraag altijd naar de meest recente versie van deze instructies.
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Pic. 1. Sawing machines are recommended for panels cutting. 

Pic. 2. Do not cut panels with angular grinding machine 

 as anticorrosive covers can be devastated. 

l  Cutting panels and flashings on site

 It is recommended to cut Ruukki sandwich panels with 

 sawing machines having fine-toothed blades, or with circular 

 saws, provided that they are fitted with accurate guiding 

 systems. Remove swarf  immediately after cutting – see pic. 1.

 No angle grinders, and any other machines that might cause 

 overheating withing the cutting zone – and consequently 

 damage the corrosion protection – are allowed for cutting 

 panels and flashings – see pic. 2. 

 Openings cut in roof  and wall components, before the panel 

 is assembled, weaken its cross-sectional structure, therefore 

 adequate stiffening should be provided in those places.

 

 Use snips for cutting flashings (refer to pages 1821 

 for basic flashings cutting methods).

 In order to protect the surface from damage cut the panels 

 and flashings on special stands lined with soft fabric such as 

 felt etc. 

 Remove the protective film, if  any, from the flashings, before 

 their assembling. 

 It is prohibited to cut the panels on roof, work platforms, 

 scaffolding etc. 
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