Montage handleiding
BudgetLine
Aluminium Veranda
Inleiding.
Voor de montage van een BudgetLine Veranda zijn er minimaal 2
personen nodig en heeft u het volgende gereedschap nodig:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schroef-/Boormachine
Klopboormachine
Waterpas (liefst slang- waterpas)
Zuurvrije siliconenkit
2 schragen
2 ladders
2 stempels (of extra mankracht)
Stanley mes
Metaalboor 4,2 mm, 8 mm en steenboor 8 mm
IJzerzaag, afkortzaag of haakse slijper (flex)
Lijmklemmen of iets dergelijks

1.

Boor de gaten voor de ophanging in het muurprofiel. U doet dit
aan de achterzijde van het profiel waar u een inkeping ziet als
aanwijzing waar u moet boren.

Boor het eerste gat van ø 8mm 10 cm van de zijkant van het profiel
en de volgende gaten om de 60 cm.
Belangrijk: Als u ook ledspotjes heeft besteld en het aansluitsnoer
hiervoor achter muurprofiel uitkomt, boort u nu hiervoor in het
muurprofiel het benodigde gat (zie punt 71 in de handleiding van de
ledspotjes).

2.

Spuit het profiel in met zeepwater (water met afwasmiddel)
en bevestig vervolgens de rubberen slap aan het profiel.

Als dit lastig gaat kunt u hierbij een rubberen hamer gebruiken.
Het rubber dat uitsteekt, snijden we af met een stanley mes

3.

Leg het muurprofiel voor de plaats waar deze gemonteerd gaat
worden op 2 ladders

Bepaal de hoogte en plaats van je muurprofiel. Hou hierbij rekening
dat je minimaal 10% (10 cm. per meter diepte) afschot dient te
hebben voor een goede afwatering.
Boor het eerste gat van ø 8mm 10 cm. van de zijkant van het profiel
in de muur, plaats het profiel en sla met een hamer de bijgeleverde
slagplug erin.

4.

Plaats een waterpas exact in het midden van het profiel, teken
het laatste gat aan de andere zijde van het muurprofiel af en
boor een gat van Ø 8mm.

Plaats het profiel en sla met een hamer de bijgeleverde slagplug
erin. Draai met een schroevendraaier de schroeven in de
slagpluggen aan.
Boor vervolgens de overige gaten in de muur, bevestig de
slagpluggen en draai de schroeven daarna aan.

5.

Spuit een ril zuurvrije siliconenkit tussen de muur en
muurprofiel en strijk deze m.b.v. wat zeepwater daarna glad.

6.

De regenwaterafvoer komt, als u deze verdekt wilt monteren,
altijd in een van de staanders. Bepaal nu in welke staander u
deze wilt hebben.

Teken het boorgat in de regengoot voor de doorvoer af.
Het gat komt 5 cm van de opstaande rand (aan de onderzijde van
de dakgoot) en 5 cm. van het einde van de dakgoot.

7. Boor het gat voor de doorvoer met de bijgeleverde
gatzaag voor aluminium (Ø 83mm).

Draai de ring van de gootdoorvoer eraf (deze gebruikt u als
u de afvoerpijp door de staander laat lopen niet meer) en
voorzie de rand van voldoende siliconenkit. Druk nu de
gootdoorvoer in het voorgeboorde gat.
Druk de gootdoorvoer goed aan en verwijder de overtollige
siliconenkit met wat zeepwater.

8.

In de bijgeleverde doos met onderdelen zit een montageplaat
met onderdelen die u kunt losbreken.

Breek nu de 2 zijkanten die bedoeld zijn voor de zijkanten van de
regengoot los.

9.

Spuit een ril met zuurvrije siliconenkit op de beide
kopse kanten van de regengoot en bevestig met 2 bijgeleverde
schroeven de zijkanten aan de dakgoot.

Strijk na bevestiging d.m.v. zeepwater de overtollige kit weg.

10. Druk het rubberen afdichtingsrubber in de dak dragers (zowel
de tussen- als einddragers).
Door het erin drukken van de rubbers rekt het rubber enigszins uit.
Druk dus na het bevestigen met uw duim deze weer een beetje
terug, waardoor de spanning uit het rubber gaat. Laat het rubber
aan de onderzijde een paar cm uitsteken. Deze snijdt u dus (nog
niet) af zodat het rubber nog even kan “krimpen”.

11. Snij het rubber aan de bovenzijde van de dragers (zowel de
tussen- als einddragers) op de plaats van de inkeping af.

12. Plaats de eerste einddrager. Zorg dat de einddrager in lijn is
met het einde van het muurprofiel en druk deze vervolgens in
het muurprofiel.

13. Boor aan de binnenzijde van het muurprofiel een gat van 4,2
mm en schroef met de bijgeleverde schroef de einddrager vast
aan het muurprofiel.
Opmerking: De bijgeleverde zelf borende schroeven kunt u
theoretisch ook gebruiken zonder eerst een gat voor te boren.
Echter is de kans dat u uitschiet tijdens het boren redelijk hoog,
vandaar dat wij u adviseren de gaten eerst met een metaalboor
voor te boren.

14. Boor aan de binnenzijde van de regengoot een gat voor van Ø
4,2 mm en schroef de einddrager aan de regengoot vast. De
schroef wordt in de u-vorm aan de bovenzijde van de
regengoot geboord.
Het verdient aanbeveling om tijdens deze handelingen de
regengoot tijdelijk op 2 stempels te plaatsen.

15. Herhaal stap 12, 13 en 14 voor de andere einddrager.
Zorg ervoor dat de beide einddragers haaks op de muur staan.
Verdeel de stempels gelijkmatig om te voorkomen dat de goot
gaat doorhangen.

16. Plaats een staander waterpas tegen het einde van de
regengoot om te bepalen waar het gat voor de poer
gegraven dient te worden.
Opmerking: Als u een terras heeft waar de tegels vast in de
specie liggen, dan is het graven van een poer waarschijnlijk niet
nodig. Een staander komt op een poer te staan om de zuigende
windkracht te compenseren. Op een diepte van 40 cm. biedt het
gewicht van de betonnen poer en het zand een tegengewicht van
circa 300 kg.

17. Graaf een gat van 40 cm. diep (vanaf het maaiveld) dat
voldoende breed is om de poer later (indien nodig) nog te
kunnen verschuiven. Plaats de poer en stamp deze enigszins
vast zodat deze waterpas staat.
Opmerking: Als u de staanders op de bestaande terrastegels
plaats, kunt u punt 17 en 18 overslaan.

18. Herhaal punt 17 voor alle staanders/poeren en zorg dat de
poeren exact gelijk liggen. De poer aan de zijde van de
regenafvoer mag 1 mm. per meter lager liggen dan de poer
aan de andere zijde.

19. Breek de 6 staander-montageplaatjes van de montageplaat.
Als u maar 2 staanders heeft, ontvangt u toch 6 staandermontageplaatjes (2 per staander), u houdt er dan 2 over.
Er zijn linker- en rechter staander-montageplaatjes. U kunt deze op
2 manieren monteren (zie afbeelding). De blinde montage (met de
beugels aan de binnenzijde van de staander) wordt gebruikt als u
de staanders direct op de terrastegels bevestigd. De beugels aan de
buitenzijde worden gebruikt om de staander op de poer te
bevestigen.

20a. Staanders op poer
Boor, als u de staanders op de tegels monteert, 5 gaten van Ø 4,2
mm voor in ieder staandermontageplaatje. Schroef vervolgens met
de zelf borende schroeven de plaatjes vast onder op de staanders.

20b. Staanders op terrastegels
Als u de staanders op de tegels monteert, tekent u de hoogte
tussen de terrastegels en de onderzijde van de regengoot af en
zaagt u nu de eerste staander (waar niet de regengoot in komt) op
maat met een ijzerzaag, afkortzaag of flex. Hou rekening met het
afschot van minimaal 8 cm per meter als u de staander aftekent.

21a. Staanders op poer
De staanders zijn standaard 249,5 mm hoog. Als u een gat van 40
heeft gegraven en daarin de poer heeft geplaatst, komt, als u de
staander niet inkort en op de poer plaatst, de regengoot op een
hoogte van 230 cm. (onderzijde goot) te hangen.
Als u de onderzijde van de regengoot lager wenst te hebben, zaagt
u de staander met een ijzerzaag, afkortzaag of flex nu op maat.
Hou rekening met het afschot van minimaal 10 cm per meter als u
de staander aftekent.

22. Boor als u de staanders op een poer plaats of op de tegels nu
eerst de Ø 5 mm gaten in alle staandermontageplaten op tot
Ø 8 mm zodat u straks de slagpluggen kunt gebruiken.
Alleen als u de staanders op natuursteen monteert, gebruikt u de
Ø 5 mm gaten.

22a. Staanders op poer
Plaats de staander-montageplaten en schroef deze aan beide
zijden met 5 zelf borende schroeven vast op de staander. Plaats nu
de eerste staander los op de poer

23. Bevestig de staander met 1 zelf borende schroef aan de
regengoot.
Opmerking: Omdat de staanders nog niet volledig vast staan is het
belangrijk dat de regengoot zodanig degelijk op de stempels ligt,
dat een windvlaag de constructie niet om kan waaien.

23a. Hemelwaterafvoer uitgang boven de grond.
Meet, indien de regenafvoer boven de grond uit moet komen, de
hoogte van de onderzijde regengoot tot aan bovenzijde van de
tegels op. Teken nu de positie van het boorgat af (Het boorgat is 5
cm. minder dan de opgemeten hoogte van de onderzijde
regengoot tot aan bovenzijde van de tegels). Het gat komt in het
midden van de staander.
Boor met de bijgeleverde gatzaag voor aluminium (Ø 83mm) het
gat voor de afvoer van de regengoot.

23b. Hemelwaterafvoer uitgang onder de grond.
Boor, indien de regenafvoer onder de grond uit moet komen, 5 cm.
boven de onderzijde van de staander een gat voor de afvoer van de
regengoot met de bijgeleverde gatzaag voor aluminium (Ø 83mm)
het gat.
Zaag dit gat, vervolgens met een ijzerzaag of flex uit tot een Uvorm.

24. Plaats de bijgeleverde PVC afvoerbocht in het geboorde gat en
leg de PVC regenpijp op de staander tegen deze bocht aan.
Teken de regenpijp op de hoogte van het einde van de
staander af en trek hier 3 cm vanaf.
Zorg ervoor met het aftekenen, indien de uitgang onder de grond
komt, dat de afvoerbocht gelijk ligt met de onderzijde van de
staander.

25. Zaag de afvoerbuis met een ijzerzaag af, plaats de buis in de
staander en zorg ervoor dat deze goed over de afvoerbocht
valt.

26a. Hemelwaterafvoer uitgang boven de grond.
Monteer de staander-montageplaten met 5 zelf borende schroeven
vast op de staander.

26b. Hemelwaterafvoer uitgang onder de grond.
Schuif eerst de PVC afvoerbocht maximaal naar boven. Schroef
beide staander-montageplaten met 3 zelfborende schroeven vast
op de staander. Gebruik hierbij alleen de onderste boorgaten om te
voorkomen dat u door de afvoerbocht heen schroeft.

27. Plaats de staander op de poer of op de tegels en bevestig de
staander met 1 zelf borende schroef aan de regengoot. Zorg
ervoor dat de onderuitgang van de regendoorvoer goed in de
afvoerpijp valt.

28. Als u 3 staanders heeft, meet u nu de afstand tussen de derde
poer en de regengoot. Verzekert u ervan dat de goot niet
doorhangt. Zaag de derde staander indien nodig op maat en
bevestig deze op de poer en aan de regengoot (zie hiervoor
punt 20 t/m 23)
Opmerking: we bevestigen de staanders nu nog niet definitief met
2 schroeven aan de regengoot, want het kan zo zijn dat de liggers
nog niet loodrecht op de muur staan. Dit kan pas worden bepaald
als de eerste 2 kanaalplaten zijn gemonteerd.

29. Maak, aan de boven- en onderzijde van de kanaalplaten en 5
cm van de boven- en onderkant, met een stanleymes
voorzichtig een sneetje in de beschermingsfolie die op de
kanaalplaten is bevestigd.
Verwijder vervolgens de groene transporttape op de boven- en
onderkant van de kanaalplaten.

30. Breng aan de bovenzijde van de platen de dichte anti-stoftape
en aan de onderzijde de open antistoftape aan. De bovenzijde
van de kanaalplaat is de zijde waarvan de beschermingsfolie
bedrukt is.
Opmerking: Kanaalplaten zijn dampdoorlatend. Daardoor kan het
zijn dat er vocht in de kanalen komt. Door de open anti-stoftape
aan de onderzijde kan dit vocht de plaat weer verlaten. Het gaasje
in de open anti-stoftape zorgt ervoor dat er geen beestjes in de
kanalen kunnen komen.

31. Plaats de afdichtingsprofielen aan de onderzijde (gootzijde)
over de open anti-stoftape heen. De rechte zijde van het
afdichtingsprofiel is de bovenzijde van het profiel. Als het
bevestigen lastig gaat, kunt u hierbij een rubberen hamer
gebruiken.

32. Breng 5 dotjes siliconenkit op de binnenzijde tegen de
opstaande rand van het muur/gootafwerking- profiel aan.

33. Plaats het eerste muurafwerking- profiel in het muurprofiel
tegen de zijdrager aan.
Zorg ervoor dat de rubberen slab over het profiel valt.

34. Plaats nog een muurafwerking- profiel (zonder kit) los in de
regengoot. Deze gebruikt u alleen om de afstand tussen de
dragers te bepalen, dus haalt u later het profiel weer weg.

Optioneel gekozen gootafwerking:
Indien u heeft gekozen voor de optionele gootafwerking dan plaatst u
in tegenstelling tot hierboven beschreven het muurafwerking- profiel
wel met kit zoals beschreven bij punt 32 en breng deze aan, aan de
binnenzijde! van de regengoot. Ook nu wordt deze gebruikt om de
afstand tussen de dragers te bepalen.

35. Plaats nu de eerste dak drager* en schuif deze strak tegen de
muur/gootafwerking- profielen aan.
Schroef de dak drager met 2 zelf borende schroeven vast aan het
muurprofiel.
Let op!! Als u bij uw order ComfortLight Led- spots heeft besteld,
moet u, voor plaatsing van de eerste dak drager, uw dragers
hiervoor klaarmaken en de stroomleidingen leggen.
Zie hiervoor de separate handleiding voor de inbouw van
ComfortLight Led- spots

36. Schroef de dak drager met 2 zelf borende schroeven vast aan
de regengoot. Zorg er voor dat de dak drager strak tegen het
muur/gootafwerking- profiel aan ligt.
De schroeven komen in het smalle gootje aan de bovenzijde.

37. Boor en schroef de dak drager ook aan de onderzijde aan de
regengoot vast.

38. Verwijder de beschermingsfolie aan de boven- en onderzijde
van de eerste kanaalplaat en plaats deze tussen de einddrager
en eerste dak drager in. Zorg dat de kanaalplaat volledig onder
de rubberen slap van het muurprofiel en tegen het
muurprofiel aan ligt.
Opmerking: De bovenzijde van de kanaalplaat is de zijde waarvan
de beschermingsfolie bedrukt is. Het is zeer belangrijk dat deze
zijde boven ligt, omdat alleen de bovenzijde een UVbeschermende laag heeft die voorkomt dat de plaat met de tijd
door het zonlicht vergeelt.

39. Bevestig nu het zwarte afdichtingsprofiel op de zijdrager. Deze
profielen zijn even lang als de gleuf waarin ze bevestigd
worden, dus zorg ervoor dat deze gelijk liggen.

40. Verwijder de beschermingsfolie aan de boven- en onderzijde
van de tweede kanaalplaat en plaats deze tussen de eerste en
tweede dak drager in. Zorg er weer voor dat de kanaalplaat
volledig onder de rubberen slap van het muurprofiel en tegen
het muurprofiel aan ligt.

41. Plaats het tweede zwarte afdichtingsprofiel tussen beide
kanaalplaten in de daarvoor bedoelde gleuf in de dak drager.
Om de montage eenvoudig te maken kan je eventueel een op
een steel bevestigde houten of rubberen hamer gebruiken.

42. Controleer nu of de hoeken van beide kanaalplaten exact
lijnen. Als dat niet het geval is, staat de veranda niet volledig
haaks. Omdat u de staanders nog niet definitief heeft vast
gezet, kunt u nu door de staanders en/of de poeren naar links
of naar rechts te schuiven de veranda exact haaks uitlijnen.

43. Bevestig nu de overige dak dragers op exact dezelfde wijze (zie
punt 35 t/m 37).

44. Plaats nu de overige kanaalplaten en de verbindingsprofielen
op exact dezelfde wijze (zie punt 38 t/m 41).

45. Breek de eindstukjes van de montageplaat en schroef deze,
met de zelf borende schroeven, onderaan alle
verbindingsprofielen op de eind- en dak dragers vast.

46. Zet nu de staanders aan alle zijden waterpas.
Teken als u de staanders op de tegels monteert de definitieve
plaats van de staanders af op de tegels.

47. Boor nu de gaten, waarmee u de staandermontageplaten
vastzet, in de poeren. Bevestig de staander-montageplaten
met de slagpluggen in de poeren en draai deze zo nodig met
een schroevendraaier aan.
Schuif de staanders, als u deze op de tegels monteert zo ver weg
dat u de staander-montageplaat op de tegels kunt monteren. Til,
na bevestiging van de staander-montageplaat op de tegels, de
staander terug op zijn plaats en zet deze met 2 schroeven aan
iedere zijde met de zelf borende schroeven vast.

48. Gooi, als u de staanders op een poer heeft gemonteerd, nu de
gaten weer dicht.

49. Breek de afdekplaatjes voor het muurprofiel van de
montageplaat en bevestig deze met siliconenkit of montagekit
aan de zijkanten van het muurprofiel.
Zorg ervoor dat de onderzijde van de afdekplaatjes gelijk lopen
met het muurprofiel

50. Schroef nu alle staanders met de tweede schroef vast aan de
regengoot.

Gefeliciteerd!
U heeft net uw eigen veranda gebouwd. U bent hiermee toch een
beetje meer buitenmens geworden. Mocht u eventueel in de toekomst
uw veranda willen uitbreiden met (schuif)wanden, zijn wij bij Noemar u
graag van dienst met altijd weer de allerbeste deal!

Eindnoot:
•

•
•

•

•

Mocht het nodig zijn, dan is het zagen van Polycarbonaat Kanaalplaten zeer eenvoudig, aangezien het materiaal zeer licht is
en praktisch niet kan breken of scheuren. U maakt de kanaalplaten op maat met een fijntandige cirkelzaag, decoupeerzaag
met metaalzaagje of een scherp Stanleymes. Zorg er wel voor dat er na het zagen geen zaagvuil achterblijft in de kanalen.
Alvorens de kanalen af te plakken met de Anti- Dust Tape, dient u eventueel aanwezig zaagvuil met een stofzuiger te
verwijderen of met een compressor uit de kanalen te blazen.
Om het knikken van de platen en krassen te voorkomen, adviseren wij u niet over de Kanaalplaten heen te lopen. Als u toch
op het dak moet zijn, kunt u beter een stevige plank over de verbindingsprofielen leggen en daarop gaan staan of zitten.
Als u het dak bevestigt zoals in deze handleiding omschreven, vangt u ook eventuele uitzetting en krimp op van de plaat. Als
u de Kanaalplaten op een andere wijze bevestigt, dient u wel rekening te houden met het krimpen en uitzetten van de platen
(max. 6 mm per strekkende meter).
Voor het reinigen van uw Polycarbonaat Kanaalplaten en aluminium profielen gebruikt u water en zeep met een zachte
spons. Borstels, schuursponsjes en hoge drukspuiten kunnen de platen beschadigen. Wij adviseren u, eens per jaar, uw dak
te reinigen.
Gebruik van deze handleiding is vrijblijvend. Niets uit deze handleiding mag worden verspreid, verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Noe-Mar buitenleven te Echt.

