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MONTEREN

EASYRIET

De easyrietpanelen kunnen worden vast-

NOKVORST

VOOR
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geschroeft door de metalen kapjes, door

verchillende uitvoeringen

de kartonnen zijkanten of van onderaf.

mogelijk, kijk op easyriet.nl

Zorg ervoor dat de constructie stevig en recht is. Het

RABATDEEL

dak moet een minimale hellingshoek van 30 graden
hebben. Bij gebruik van sporen moeten deze 61 cm uit
elkaar worden gelegd (hart op hart). Bij gebruik van

VOETSTUK

gordingen mag de maximale tussenruimte 100 cm zijn.

Om EasyRiet een dikkere uitstraling te

2.

geven kunnen de voetstukken worden

61cm.

AAN
DE
SLAG

geplaatst. Hiervoor moet er een bevestigingspunt worden gemaakt. Dit kan door
een balk aan de gevel of een rachelwerk
van de overstekende plaat naar de gevel
van het gebouw. Hierop kunnen de voet-

Bepaal het laagste punt van de bovenzijde van de

stukken worden geschroefd.

nokbalk, dit wordt de bovenlijn waarop EasyRiet wordt
gelegd. Span over de gehele breedte een lijn om een
waterpas lijn op de nok te creëren. Hierlangs worden

<
_ 100cm.

straks de elementen gelegd. Leg het eerste paneel,

NOK VORSTEN

met de groef op de dakrand. Zorg ervoor dat deze aan
de bovenzijde perfect aan de lijn ligt. Niet tegen de lijn
aan want dan verschuift de lijn. De plaat moet haaks

leg een rabat delen op het bovenste

aan de noklijn worden gelegd, als deze niet recht

gedeelte van de dakelementen, daar waar

ligt komen de volgende panelen steeds schever te

het riet ‘bloot’ ligt. Schroef deze eerst aan

liggen. Schroef door de bovenkapjes eerst één

de onderzijde vast zodat deze niet meer

schroef in de nokbalk, nu kan het eerste paneel

van het dakvlak ‘afglijd’. Positioneer deze

worden uitgelijnd. Als het eerst paneel op de

rabat delen met behulp van een balkje of

juiste plek ligt kan de plaat met meerdere

stukje hout zo dat deze gelijk loopt met

schroeven worden vastgezet.

het dakvlak. Schroef daarna de rabat

Als de eerste plaat gelegd is kunnen de

delen zo vast dat de bovenlijn van het riet

overige platen hier tegenaan worden

EASYRIET

gelegd en vast geschroefd, zorg

DAKELEMENT

ervoor dat de mes en groef goed

wordt gekneld. Als aan beide zijden van het
dakvlak de rabat delen goed uitgelijnd en
vastgeschroefd zijn kunnen hier de zinken
of koperen nokdelen worden gelegd. Deze

aansluiten.

nokdelen kunnen worden vastgenageld met
asfaltnagels, geschroefd met een schroef
en neopreenring, of worden gelijmd met

GORDING

WINDVEER
BOEIDEEL

een polymeerlijm.

OP MAAT ZAGEN

28cm.

Stel de diepte van de handcirkelzaag in
op 2 cm. (niet dieper, ander beschadigd het
riet). Zorg dat het paneel op een solide ste-

BENODIGDHEDEN

20cm.

EASYRIET
22cm.

VOETSTUK

- Acuuboormachine met de juiste bit( jes)
- Hancirkelzaag
- Werkhandschoenen
- Schroeven ø5x50mm.
- Hamer en slagblok
- Scherp mes (bijv. een stanleymes)

±20kg.

GEWICHT PER M2

- Spatlijn of dun spandraad

vige ondergrond ligt. Teken de juiste maat
af en zaag het paneel in. Snijd na het zagen
de kartonnen rand in met een scherp mes,
volg bij het insnijden de schuine lijn van het
riet. Til de onderzijde omhoog en breek de
lijmlaag los.

