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Lindab Topline 40

Lindab Topline 107

Oppervlaktebehandeling

Oppervlaktebehandeling kleuren

Het multibestendige stalen dak

Lindab Topline is het resultaat van jarenlange
productontwikkeling en ervaring met stalen daken.
Deze solide achtergrond waarborgt een dichte en
functionele dakbedekking van hoge sterkte en met
een lange levensduur. Dankzij de stabiele bevestiging van de panelen is Lindab Topline bovendien
een van de meest stormvaste dakbedekkingen die
op de markt verkrijgbaar zijn.

Klassiek profiel

De dakpanelen hebben de vormgeving van een
klassiek dakpannenpatroon en worden standaard
met de gepatenteerde dakpanafkanting en afgeschuinde hoek geleverd, zodat overlappingen niet
zichtbaar zijn, de montage wordt vergemakkelijkt
en de panelen goed op de druiplijst aansluiten.

2 ”dakpan”-lengtes

Lindab Topline is verkrijgbaar in 2 ‘dakpan’-lengtes (modulelengtes): Lindab Topline 40 en Lindab
Topline 107 in modules van 40 cm resp. 107 cm
lang. De dekbreedte bedraagt bij beide types 1000
mm. Op de pagina’s 3 en 4 vindt u afbeeldingen
van de beide paneeltypes, lengtes en andere
gegevens.

Bovenkant
HBP Topcoat (50 mµ)/Polyester (25 mµ)
Primer
Passiveringslaag
Sendzimirverzinking (150 g/m²)
Stalen kern

Laag gewicht – gemakkelijk
te hanteren

Dankzij het lage gewicht zijn de panelen gemakkelijk te hanteren. Een ander voordeel van het lage
gewicht is dat de dakplaten direct over een bestaand golfplatendak, een leien dak of een bitumineus dak kan worden aangebracht. Dat is gemakkelijk en economisch – en uw tuin verandert niet in
een bouwplaats. Bij de plaatselijke overheid moet
eventueel een vergunning worden aangevraagd.

Groot assortiment aan
accessoires

Een groot assortiment aan accessoires (opdekprofielen, dakgoten, ventilatiekappen, etc.) geeft
de zekerheid dat elk detail op correcte en met het
dak harmoniërende wijze kan worden afgewerkt.
Speciale uitvoeringen kunnen bij behoefte volgens
specificatie worden geleverd.

Lindab Topline verkrijgbaar in 7 harmonische
standaardkleuren en op wens ook in vele andere
kleuren.
Bestel ons kleurenpalet en vraag meer informatie
bij Isolco BV.

Standaardkleuren:
Dakpanrood (742)*
Coating onderkant (10 mµ)
Primer

Klassiek rood (272)
Donkerrood (758)

Passiveringslaag
Sendzimirverzinking (150 g/m²)

Lindab Topline is vervaardigd van een thermisch
verzinkte stalen kern met een topcoating van HBP
of polyesterlak aan de bovenkant en een met lak
afgewerkte onderkant. De oppervlaktecoating is zo
samengesteld dat deze de panelen zeer effectief
en gedurende lange tijd beschermt. Dankzij het
gladde oppervlak van het materiaal kunnen afzettingen zoals bijv. mos en alg gemakkelijk door
regen of met een tuinslang worden verwijderd.
Wij geven 20 jaar garantie op panelen met een
HBP-Topcoat oppervlaktebehandeling.
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Bruin (434)
Grafietgrijs (036)
Zwart (015)*
Olijfgroen (874)

*) Ook met matte polyestercoating verkrijgbaar

Lindab Topline 40
Productie

Lindab Topline 40 is een geprofileerd stalen paneel met een klassiek dakpandesign. Een lichte, multibestendige en stabiele dakbedekking met een
harmoniërend profiel en een glad, onderhoudsvrij oppervlak. Door de dakpanafkanting en de afgeschuinde hoek zijn de overlappingen van de panelen niet
zichtbaar, kunnen ze gemakkelijk worden aangebracht en sluiten de panelen
goed aan op de druiplijst.

Toepassing

Lindab Topline 40 kan op alle schuine daken – met een helling vanaf 14º
- worden aangebracht. Het harmonische dakpanprofiel en de vele gunstige
eigen-schappen maken Lindab Topline 40 tot een zeer geschikte
oplossing voor de meeste daken. Lindab Topline 40 kan o.a.
probleemloos over een bestaand golfplatendak, leisteendak of
een bitumineus dak worden aangebracht.
Afgeschuinde hoek

Dakpanafkanting

Productinformatie
Paneellengte, dekbreedte en overlapping
Totale breedte = 1093

”Dakpan”-lengte:

400 mm

Dekbreedte, algemeen:
Handy-paneel, 2-”pans”:
Handy-paneel, 3-”pans”:

1000 mm (+0/-6 mm)
dekt 0,8 m²
dekt 1,2 m²

Paneellengte:
Lange panelen (standaard):
Handy-paneel, 2-”pans”:
Handy-paneel, 3-”pans”:

naar keuze, echter max. 6 m
910 mm
1310 mm

Dekbreedte = 1000

Linkerkant

Doorsnede
110

400

5

min. 110 mm

Langsdoorsnede

Dakpanafkanting

1

Paneeltypes

2

1. Panelen op maat (standaard) (max. 6 m)
2. Handy-paneel, 2-”pans”
3. Handy-paneel, 3-”pans”
Paneeltype 1 kan zonder afgeschuinde
hoek worden geleverd

Rechterkant

18

Langsoverlapping, algemeen: 1/2 “dakpan”
Eindoverlapping, algemeen:

42

200

Afgeschuinde hoek

Dakpanafkanting

Plaatdikte

0,5 mm

Gewicht per m²

ca. 5 kg

Latafstand

400 mm

Min. dakhelling

Bij dakhellingen van minder dan 14° wordt aanbrengen afgeraden

Latten

Hout (24 × 38 mm) of staal (type S7 45 of BL – zie accessoires pag. 5)

Oppervlaktecoating

HBP Topcoat of polyester – zie pagina 2

Vocht

Een onderdak wordt aanbevolen – zie pagina 7

Brandveiligheid

EN 13501 A2, s2, d0 (HBP) / EN 13501 A2, s1, d0 (Polyester)

Bevestiging

Zelfborende schroeven, 6-7 schroeven per m² – meer details en pagina 10-11

Kleuren

Veel standaardkleuren. Bestel ons kleurenpalet
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Lindab Topline 107
Product

Lindab Topline 107 is een geprofileerd stalen paneel met een klassiek dakpandesign.
Een lichte, multibestendige en stabiele dakbedekking met een harmoniërend
profiel en een glad, onderhoudsvrij oppervlak. Door de dakpanafkanting en
de afgeschuinde hoek zijn de overlappingen van de panelen nauwelijks
zichtbaar, kunnen ze gemakkelijk worden aangebracht en sluiten de
panelen goed aan op de druiplijst.

Toepassing

LindabTopline 107 kan op alle schuine daken – met een helling vanaf
14º - worden aangebracht. Vooral voor gebouwen met een
groot dakoppervlak, bijv. agrarische of bedrijfsgebouwen, is
Topline 107 als dakbedekking zeer geschikt.
Lindab Topline 107 kan zonder problemen over o.a.
bestaande golfplatendaken, leien daken of bitumineuze
dakbedekking worden aangebracht.

Afgeschuinde hoek

Dakpanafkanting

Productinformatie
Paneellengte, dekbreedte en overlapping
Module-/”Dakpan”-lengte:

1070 mm

Dekbreedte:
1 module/1-“dakpan”:
2 modules/2-“pans”:
3 modules/3-“pans”:

1000 mm (+0/-6 mm)
dekt 1,07 m²
dekken 2,14 m²
dekken 3,21 m²

Paneellengte:
Lange panelen:
1 module/1-“dakpan”:
2 modules/2-“pans”:
3 modules/3-“pans”:

naar keuze (max. 3320 mm)
1180 mm
2250 mm
3320 mm

Totale breedte = 1093

Langsoverlapping, algemeen: 1/2 “dakpan”
Eindoverlapping, algemeen:

Dekbreedte = 1000

Linkerkant

42

200

Doorsnede

Rechterkant
110

18

1070

5
Langsdoorsnede

Dakpanafkanting

min. 110 mm

Paneeltype 1 kan zonder afgeschuinde hoek worden geleverd.
In dat geval moeten gootophangprofielen worden gebruikt!
Plaatdikte

0,5 mm

Gewicht per m²

ca. 5 kg

Latafstand

1070 mm

Min. dakhelling

Bij dakhellingen van minder dan 14° wordt aanbrengen afgeraden

Latten/gordingen

Hout (24 × 38 mm) of staal (type S7 45 of BL – zie accessoires pag. 5)

Oppervlaktecoating

HBP Topcoat of polyester – zie pagina 2

Vocht

Een onderdak wordt aanbevolen – zie pagina 7

Brandveiligheid

EN 13501 A2, s2, d0 (HBP) / EN 13501 A2, s1, d0 (Polyester)

Bevestiging

Zelfborende schroeven, 5 schroeven per m² – meer details op pag. 10-11

Kleuren

Veel standaardkleuren. Bestel ons kleurenpalet.
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Lindab Topline - Accessoires
25
190

190

75

50

40

NOKKEN EN ACCESSOIRES
RGV 130

LPCRGS

190

135o
40

Nokstuk (zetwerk) 190 mm

45

63

135ºHoek naar keuze
135º

290

LPCGAVLS

25

Hoek naar keuze
voor 15-30° kaphelling

135º

15-30°
30-45°

10

0

65

135º

65

190

LPCVK
PVC

13

10 130

106

RG 19 (SIRG)

83

Nokgevelstuk

290

40

Ventilatie nokstuk

278

Halfronde nok

LPCVS
PVC

Broekstuk

KILGOOT
SKT

LPCSKT (SISKT)

LPCBF
Beginnok

10

10

25

10
Hoek naar keuze

290

290

45

70

45

45

15

LPCVSI-1

LPCVSI-2

20

20
65

10
20
150

45
70

20

15

60

15

LPCVSI-3

25

45

SIFS

45

15

Muur /
schoorsteenprofiel

LPCVIB

45

83
45

Nokventilatieband
150

15

15
135

DRUIPLIJST

Windveerafdekkap

Windveerafdekkap

45

WAKAFLEX 160

Windveergoot

60

FB

LICHTPANELEN

65

LPCRI
20
150

50

Expanderende
voegband 50 mm

20

ALUFLEX

10 15

12

EXFFBAND

65

10

70

SCHOORSTEENAANSLUITING

75

Profielband - nokzijde

45

LPCSR

10

5

95

Stootplaatje voor kilgoot

30

160

135

160

LPCLK

40

15

Hoek naar keuze

Windveerafdekkap
20

45

VENTILATIENOK

50

25

30
10

150

135
30

135

Kilgoot

LPTPO
75

70

30

150

30
Kilgoot

Hoek naar keuze

20

LPCLYP
5

LPCLYP10

120

LPCLYP107

25

70

135o
75

50

Druiplijst
15

7

160
Muur /

schoorsteenprofiel

Loodvervanger

Loodvervanger

5

2 pans
lichtplaat

25
Ronde

buisdoorvoer

Lichtplaat
5 × 2 pans

LPCFG 1
PVC
Lichtplaat 107

75

VENTILATIEKAPPEN EN ACCESSOIRES

50

LPCUDL
PVC

15

ISOROR

OGSR
PVC

150 × 150
til Ø 160

Overgang
150 × 150
naar 100 × 150

Overgang Ø 160
rond naar meerdere
diameters

BEVESTIGINGSMATERIAAL
SBSQ

9a
Montageschroef
35 mm
9b
Overlapschroef
22 mm
Gekleurde zelfborende schroef voor
hout of staal

POP

LPCTGR
PVC

Vogelschroot
LPTPU

Isolatie
voor ontluchtingskap

Ontluchtingskap

OGSC
PVC

BITST

Dakontluchtingskap

Profielband - gootzijde
LATTEN

DIVERSEN
VOEGENKIT

REPMAL

LPCTRIN

S45 og
S7 45

0,3L

Gekleurde
popnagel
POPN
Popnagel met
rubberring
5,2 × 20,5 mm

Reparatielak

SBSQ bit

NONDRIP
REP

BITST

Lakstift

Arbokol 1000

Non drip
reparatielak

95

Stalen panlat
25

5L
1L

Magneetbithouder incl. bit

45
45

75

Traptrede

50

BL og
BL7

40
95

Stalen panlat

5
45

Lindab Topline - Projectvoorbereiding
Brandveiligheid

Lindab Topline is een brandveilig product. Het
voldoet aan EN13501 Klasse A2.

Geluid

Bij metingen aan identieke stalen daken werd bij
regen een geluidsniveau van 40 dB gemeten. Deze
metingen werden uitgevoerd op zolder bij een
isolatie van slechts 50 mm. Ter vergelijking met
andere ’geluidsbronnen’ kan bijvoorbeeld worden
gesteld, dat het geluidsniveau van een gesprek op
1 meter afstand overeenkomt met ca. 50 dB. Bij
daken die conform de geldende bouwvoorschriften zijn geïsoleerd, is het geluid van slagregen in
de praktijk niet van betekenis.

Condens

Aan de onderkant van de panelen kan condensvorming optreden. Met het oog op deze condensvorming wordt aangeraden een onderdak aan te
brengen, of Lindab Topline met een anticondenslaag
te bestellen (alleen bij niet-geïsoleerde daken).
De anticondenslaag kan worden gebruikt waar een
goede ventilatie van de onderkant van de panelen
is gewaarborgd, bijv. bij geventileerde lege zolders
of lege gebouwen, zoals manegehallen, garages,
machineschuren, opslagruimtes, etc. De anticondenslaag zorgt voor een aanzienlijke vermindering
van vallende condensdruppels. Zie ook de brochure over anticondens of neem contact op met
Isolco B.V. voor meer informatie.

Afgeschuinde hoek

Onderdak

Behalve condensvocht kunnen bij extreme weersomstandigheden slagregens en stuifsneeuw door
de overlappingen binnendringen. Het is daarom
aan te raden, een goedgekeurd onderdak aan te
brengen.
Bij het aanbrengen van een onderdak moeten de
aanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen. Bij renovatie kan het bestaande dak,
indien dit niet wordt verwijderd, in de regel als
onderdak fungeren.

Dakhelling

De dakhelling moet ten minste 14° bedragen.
Conform 1:4.

Afstand tussen de daklatten

Bij normaal bemeten daklatten (24 × 38 mm) mag
de onderlinge afstand tussen de sporen niet groter
zijn dan 1 m. Met de stalen BL-latten van Lindab
mag de onderlinge afstand tussen de sporen tot
1,2 m bedragen.

Belatting

Gebruik standaard houten panlatten (24 × 38) of
stalen Lindab-latten. De latten worden aangebracht met een onderlinge afstand van 400 mm
of 1070 mm, al naar gelang het paneeltype. Meer
informatie over de belatting vindt u op pagina 8.
De latafstand bij de druiplijst moet aan de hand
van de gekozen druiplijstoplossing worden aan-

gepast (zie detailtekeningen), zodat het Lindab
Topline-paneel horizontaal gemeten ca. 40 mm
over de dakgoot uitsteekt. Het wordt afgeraden,
onder druk geïmpregneerde latten in direct contact
met de stalen panelen aan te brengen, daar de
impregnering stoffen kan bevatten die tot corrosie
leiden.

Ventilatie

De zolder moet overeenkomstig ten minste 1/500
van de bebouwde oppervlakte worden geventileerd. Waar isolatie onder de dakbedekking
aanwezig of gewenst is, is een afstand van 50
mm tussen isolatie en onderdak voorgeschreven,
en moet de zolder zoals vorenstaand vermeld zijn
geïsoleerd.

Onderhoud

Lindab Topline onder normale omstandigheden
een onderhoudsvrije dakbedekking. Dankzij het
gladde oppervlak van de panelen, kunnen algen,
mos, etc. gemakkelijk door regen of met een
gewone tuinslang worden weggespoeld. Kleine
beschadigingen van het oppervlak kunnen met
Lindab-reparatielak worden verholpen.

Meten van paneellengtes

Bij dakhellingen van minder dan 25°:
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Bij dakhellingen van meer dan 25°:

+8
0

Panelen met een afgeschuinde hoek (a) zorgen voor
een fraaiere visuele indruk, omdat door de schuinte
sprake is van minder overlapping.

Bij dakhellingen van meer dan 25°:

Lindab Topline - Projectvoorbereiding
Gereedschap

Lindab Topline met normaal gereedschap worden
bewerkt: blikschaar, knabbelschaar of cirkelzaag
(max. 2400 t/min) met speciaal zaagblad (Speedycut). Een decoupeerzaag met zaagblad voor
metaal kan ook worden gebruikt. Gebruik echter
nooit een haakse slijpmachine of een cirkelzaag met slijpschijf. Daardoor zou het stalen
paneel worden oververhit, waardoor de verzinking
en de coating beschadigt.

Popnageltang

Knabbelschaar

Platenschaar

Vouwtang

Voorbereiding

Controleer of de dakhelling ten minste 14° bedraagt. Controleer voordat u begint ook de hoeken
van het dak (zie afb. rechtsonder). Als het dak niet
haaks is, moet dit bij de windveren of de kilgoten
worden gecompenseerd.

Cirkelzaag (max. 2400 t/min) met speciaal zaagblad
(Speedycut)

Anticondens

Lindab topline kan eventueel ook van een anticondenslaag voorzien worden.
De anticondenslaag is een soort vilt wat fabrieksmatig op de binnenzijde van de toplineplaat
gekleefd wordt.
Het vilt kan wanneer nodig grote hoeveelheden
vocht absorberen. Het vocht wordt later weer aan
de lucht teruggegeven.

Geleiding voor cirkelzaag
Elektrische schroevendraaier

Behandeling

Lindab Topline moet, voorzover mogelijk, verticaal
hangend worden omhooggetild. Indien de panelen
alleen horizontaal omhooggetild kunnen worden,
moet dit uiterst voorzichtig gebeuren. Wanneer de
profielpanelen doorhangen, bestaat het risico dat
ze vervormen en het profiel wordt uitgerekt. Dit
risico is het grootst bij grote paneellengtes. Lindab
Topline is leverbaar in lengtes tot 6 m, maar voor
het hanteren is het aan te bevelen platen van max.
4 meter lengte te gebruiken.

De panelen op maat zagen

De panelen kunnen het best op maat worden gezaagd op een stabiele, vlakke ondergrond. Voor
deze werkzaamheden uit met het eerder genoemde
gereedschap.
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Controleer, voordat u
met de werkzaamheden
begint, de hoeken van het dak.

Metalen spaanders op het dak of in de dakgoot moeten direct worden verwijderd. Deze
kunnen oxideren en daardoor strepen en
verkleuringen op het dak veroorzaken.

90°

De profielpanelen worden recht en haaks
op de druiplijst aangebracht.

90°

Metalen spaanders direct
verwijderen

3

4

90°

Oneffenheden van het dakoppervlak
worden altijd gecompenseerd aan de
kantplank of aan de kilgoten/windveren.

Nabehandelen van snijkanten dichtbij de kust

Als de afstand tot de kust minder dan 1 km bedraagt, wordt aanbevolen alle snijkanten met Lindabreparatielak na te behandelen (ook de snijkanten af fabriek). Gebruik eventueel een spons.
De reparatielak is ook als lakstift verkrijgbaar.
Schoorsteen: Omdat de platen door vonken kunnen verkleuren, moet altijd een vonkenvanger
worden aangebracht.
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Lindab Topline - Belatting

Daarna worden de latten in langsrichting t.o.v. de
druiplijst aangebracht. Deze moeten zo worden
gepositioneerd dat een horizontale overkraging
van de dakgoot van ca. 40 cm ontstaat. De exacte
positionering van de latten en de afsluiting van het
onderdak zijn afhankelijk van de gekozen
druiplijstoplossing – zie detaildoorsnede.
Als de druiplijstlatten t.o.v. de dakgoot, gootijzers
en de eerste ”dakpan”-rij van het Lindab Toplinepaneel zijn aangebracht, bedraagt de latafstand
omhoog daarna 400 mm voor Lindab Topline 40 (A)
en 1070 mm voor Lindab Topline 107 (B).

27

0

40

1

a. Overlapping aan paneeluiteinde
3

b. Bij overlapping van de panelen
wordt de schroef bij de kleine
overkraging langs de voorkant
van de plaat aangebracht

10

2

1

b

A

a

27

40

0

40

0

De laatste lat voor de nok wordt op een afstand van
ca. 50 mm van de noklijn aangebracht. Afhankelijk
van de verkorting (”dakpanlengte”) van het Lindab
Topline-paneel het dichtst bij de nok, moet de
noklat (C) eventueel worden opgehoogd.

b

1. Houten lat, 24 × 38 mm
2. Onderdak
3. Geïmpregneerde afstandslat,
25 × 50 mm

140
070

Bij renovaties waarbij Lindab Topline direct op het
bestaande dak wordt aangebracht, moeten de
latten haaks op de druiplijst worden aangebracht,
met een onderlinge afstand die overeenkomt met
de bovengenoemde sparrenafstand.

Belatting, min. paneeloverlapping

0

De belatting moet worden uitgevoerd met gewone
houten latten 24 × 38 cm (max. afstand tussen de
sporen 1,0 m) of met stalen Lindab-latten, type
BL. Bij gebruik van stalen Lindab-latten, type
BL, kan de onderlinge latafstand (b) max. 1.2 m
bedragen.

40

Belatting

37

7

B

47

27

A: Lindab Topline 40

10

Noklat – zie detail B1a

40

Nokdetail evtl.
ophoging op de lat

40

8

B: Lindab Topline 107

C
Nok detail

Lindab Topline - Principedetail
Nieuwe daken
Of bij renovatie waar de oude dakbedekking wordt
verwijderd.
11

0

1. Lat, 24 × 38 mm
2. Onderdak
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
9a

b

9a

a. Zolderventilatie
3

b. Bij afgebouwde dakruimtes kan het nodig
zijn, meerdere ventilatiekappen (LPCTGR)
aan te brengen

c
40

0

d: >14° (1:4)

9a. Zelfborende schroef (SBSQ)

1

c. De paneeloverlappingen moeten ten minste
110 mm bedragen
27

2

d. De dakhelling moet ten minste 14° bedragen.

37

7

Dakoplossingen met Lindab Topline 107 worden in
principe op dezelfde wijze aangebracht – latafstand
– zie pagina 8.
ca. 40
a

Dakrenovatie
Aanbrengen van LindabTopline direct op een
bestaand dak – hier op golfplaten.
9b

7. Oud golfplatendak
8. Lat (geïmpregneerd) hoogkant op de golf
aangebracht
9b. Zelfborende schroef (SBSQ)

7

8

a

a. Als alternatief voor de gebruikelijke 24 × 38
cm houten latten worden stalen Lindab-latten
aanbevolen. Wanneer het hier afgebeelde type
BL wordt gebruikt, kan de onderlinge afstand
tussen de sporen tot 1,2 m bedragen.

9b

b. Ventilatieopening
Dakoplossingen met Lindab Topline 107 worden in
principe op dezelfde wijze aangebracht – latafstand
– zie pagina 8.

ca. 40
b

9

Lindab Topline - Uitvoering
Plaatmontage

In de regel worden de Lindab Topline-panelen van
rechts naar links gelegd. De eerste rij wordt vanaf
de druiplijst in de richting van de nok aangebracht,
waarbij het begin van groot belang is. Gebruik een
”hoeksnoer” om er zeker van te zijn dat de rij panelen precies haaks op de druiplijst staat (bereken de
90° door het meten van 3-4-5 – zie afb. pag. 7).
Bij plaatsen 1e plaat moet men er zeker van zijn
dat de hoek tussen druiplijst en windveer gelijk blijft
over de volle lengte van het dak.
Zodra de eerste rij panelen is aangebracht, wordt
vanaf de kant ervan 1000 mm opzij gemeten (dekbreedte van een paneel) en daar een krijtstreep van
nok tot druiplijst getrokken. Zo is gewaarborgd,
dat de volgende rij panelen exact daar is geposi-

tioneerd waar deze moet worden aangebracht. Bij
de overige rijen wordt op dezelfde manier te werk
gegaan.

Als de platen om een of andere reden niet makkelijk in elkaar passen volg dan de aanwijzingen
op pag.35.

De tweede en volgende rijen kunnen gemakkelijk
van nok naar druiplijst worden aangebracht. Zodra
het eerste paneel gedeeltelijk is bevestigd, wordt
het volgende paneel eronder geschoven. Daarna
kan het eerste paneel definitief met het vereiste
aantal schroeven worden bevestigd – zie afbeelding. Het is ook mogelijk, de panelen van links
naar rechts aan te brengen, waarbij deze rij na rij
in de latrichting onder elkaar worden geschoven.
Sommige vaklieden geven aan deze methode de
voorkeur. Bij het aanbrengen is het van belang dat
de panelen ‘in zichzelf rusten’ en niet onder spanning gemonteerd worden.

Zie voor overige montage de principedetails van
bijvoorbeeld nokken, windveren, etc.

5
3

10

00

2

6
4
1

Monteer de platen van rechts naar links
De getallen 1-6 geven de volgorde aan,
waarin de panelen moeten worden aangebracht.
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Lindab Topline - Uitvoering
Schroeven en popnagels

Voor montage heeft men zelfborende schroeven
nodig (montageschroeven en overlapschroeven 5
tot 7 schroeven m² Afhankelijk van het plaattype).
Naar behoeven gebruikt u popnagels op plaatsen
waar de plaat/profiel de neiging heeft open te
staan.
Schroeftype:
Montageschroef 4.8 × 35 mm, te gebruiken voor
het monteren van de platen op hout.
Overlapschroef 4.8 × 22 mm, te gebruiken voor
overlappen en / of stalenpanlatten.
Plaatsing van de schroeven Topline 40
Langs de druiplijst, gevelkanten en bij alle horizontale/verticale plaatoverlappingen is 1 schroef bij
iedere ”pan” noodzakelijk.
De plaatsing van de schroef bij afwerkprofielen
(zoals nokken, windveren etc.) kunt u terug vinden
bij de verschillende principedetails elders in deze
handleiding.

Plaatsing van de schroeven Topline 107
Langs de druiplijst, gevelkanten en bij alle horizontale/verticale Plaatoverlappingen.

Overlap

a
b

Begaanbaarheid van het dak

Draag altijd schoeisel met rubberzolen o.i.d. wanneer u zich op het dak bevindt. Zet uw voeten
alleen in de holle ribben, waar zich direct daaronder ondersteunende latten bevinden. Raadpleeg
ook de veiligheidsfolder van Lindab Profil met
betrekking tot dakladders, steigers, etc.

De panelen opslaan

De profielpanelen moeten worden opgeslagen op
een vlakke ondergrond en tegen water beschermd.
Zorg ervoor, dat de profielpanelen voldoende
ondersteuning hebben en licht hellend worden
gestapeld, zodat eventueel water kan aflopen.
Binnendringend water kan witte vlekken op de
profielpanelen veroorzaken. Zorg daarom voor
droge opslag.

Bij langsoverlappingen moet de schroef zo worden
aangebracht, dat deze de overlapping tegen elkaar
perst (a). Indien nodig, de overlapping met popnagels verstevigen (b.

Platen voorzien van anticondensvilt
direct na levering monteren.

Lindab Topline - Bestellen
Bestelling

U kunt Lindab Topline en de benodigde accessoires bestellen bij uw bouwmaterialenleverancier.
Gebruik daarvoor het Lindab-bestelformulier, dat u
bij uw leverancier of bij Isolco B.V. kunt krijgen. Wij
beschikken ook over een computerprogramma, dat
u op een snelle en gemakkelijke manier helpt bij
uw specificaties en bestellingen van profielpanelen
en accessoires. Professionele dakdekkers kunnen
dit programma bij Isolco B.V. aanvragen. Het is gebruikersvriendelijk en kan u veel tijd besparen.

Aflevering

Lindab Topline wordt rechtstreeks op de bouwplaats aangeleverd, in folie verpakt met hardboard
afgedekt – klaar voor montage.

Uw plaatselijke
Lindab Topline-expert

Een Lindab Topline-expert is een vakman met een
solide bouwkundige achtergrond, die een gerichte
opleiding heeft gevolgd bij Isolco BV. Wanneer u
een Lindab Topline-expert opdracht geeft
uw dak aan te brengen, bent u altijd verzekerd van
professioneel advies en vakkundige montage

Meer informatie

Voor meer informatie en adviezen kunt u altijd contact opnemen met Isolco BV. Stalen profielpanelen
voor dak- en gevelbekleding, met een robuuste
oppervlaktecoating. Gordingen, dwarsbalken
en panlatten voor dak- en gevelconstructies.
Vervaardigd van geprofileerd en verzinkt staal.
Garagedeuren van staal met polyestercoating in
houtdecor. Scharnierende kanteldeuren van plastisolgecoat staal of aluminium.
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Stergoot
Stalen dakgoten Als u kiest voor Lindab Topline, is
het logisch ook te kiezen voor Stergoot stalen dakgoten, die een compleet dakgootsysteem vormen
met hetzelfde sterke oppervlak als Lindab Topline.
Een professionele, lichte en elegante oplossing, die
snel en gemakkelijk onder alle weersomstandigheden kan worden aangebracht.
Neem contact op met Isolco B.V. en vraag een
brochure, of bezoek onze website voor meer
informatie.

Lindab Topline - Principedetails
Knooppunten - algemeen

Overzicht van de knooppunten - Principedetails

A. Druiplijst
A1. Druiplijst, schuine overkraging (lage hellingshoek)
A2. Druiplijst, horizontale overkraging
A3. Druiplijst zonder overkraging (dak met knik/opzetstuk)
A4. Dakverlenging, uitspringend dak

F
B
G

M

C

B. Nok
B1. halfronde nok
B2. Gehoekte nok

D

G
F

L
J

H

C. Nok bij gevel
C1. Nok bij binnengevelprofiel/kantplank
H

D

K
D. Kant/nok
D1. Kant – verticale doorsnede
D2. Kant bij de nok
D3. Kant bij de druiplijst

F
L
M

A

A

E

G
D

J

Op de volgende pagina wordt ingegaan op de hier afgebeelde knooppunten. Het voorbeeldhuis is
slechts schematisch en daarom niet met overkraging afgebeeld, hoewel het hier een detailtekening
betreft.

Overzicht van de knooppunten – Principedetails, renovatie

F. Kilgoot
F1. Kilgoot bij druiplijst
F2. Kilgoot
F3. Kilgoot bij nok
G. Schoorsteen/tegen muur
G1. Afdichting bij schoorsteen
G2. Schoorsteen op de nok
G3. Speciale aansluiting tegen de muur
H. Dakkapel
H1. Dakkapel met zadeldak
H2. Dakkapel met eenzijdige dakhelling
J. Andere dakvormen
J1. Zolderkamerdak
J2. Eenzijdige dakhelling bij de nok

B

K. Dakraam
K1. Velux dakraam

M
F

L. Lichtpaneel
L1. Lichtpaneel (2-“pans”)
L2. Lichtpaneel voor Lindab Topline 107

H
X

E. Gevel/voordak
E1. Gevelaansluiting, binnengevelplaat
E2. Gevelaansluiting, brede muuraansluiting
E3. Gevelaansluiting zonder overkraging, binnengevelplaat
E4. Gevelaansluiting zonder overkraging, speciaal profiel

M. Doorvoeropeningen
M1. Ventilatiekap
M2. Ronde aansluiting

A

E

Knooppunten - renovatie

Op de volgende pagina’s (achter) wordt ingegaan op de hier afgebeelde knooppunten, waarbij Lindab
Topline direct op een bestaande dakbedekking is aangebracht. Waar bijzondere renovatiedetails
niet zijn afgebeeld, wordt aan de algemene details gerefereerd. Het voorbeeldhuis is slechts schematisch
en daarom niet met overkraging afgebeeld, hoewel het hier een detailtekening betreft.
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X1.
A8.
A9.
B5.
B6.
F6.
H9.
M3.

Renovatie - Principedoorsnede
Renovatie – druiplijst, schuine overkraging
Renovatie – druiplijst, horizontale overkraging
Renovatie – leien dak, gehoekte nok
Renovatie – golfplatendak, binnengevelprofiel
Renovatie - kilgoot
Renovatie – aansluiting tegen dakkapel
Renovatie - ventilatiekap

Lindab Topline - Principedetails
A1. Druiplijst, schuine overkraging (lage hellingshoek)
2.
3.
4.
5.
6.
9a.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Drager, watervast multiplex o.i.d.
Druiplijst, FB
Vogelschroot, LPCFG 1
Zelfborende montageschroef

a.

De drager moet ter hoogte van de overige daklatten worden
ondersteund – liefst 10 mm of meer, echter niet minder.

9a
4
6
3
5

2

a

40

A2. Druiplijst, horizontale overkraging
2.
3.
4.
5.
6.
9a.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Drager, watervast multiplex o.i.d.
Druiplijst, FB
Vogelschroot, LPCFG 1
Zelfborende montageschroef

3
9a

2
6

Zie ook doorsnede A2a

4

5

A2a Druiplijst, horizontale overkraging – verticale doorsnede
2.
3.
4.
5.
6.
9a.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Drager, watervast multiplex o.i.d.
Druiplijst, FB
Vogelschroot, LPCFG 1
Zelfborende montageschroef

a.

De drager moet ter hoogte van de overige daklatten worden ondersteund
– liefst 10 mm of meer, echter niet minder.

9a

3
2

6
5

a

40

13
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Lindab Topline - Principedetails
A3. Druiplijst zonder overkraging (dak met knik/opzetstuk)
2.
3.
4.
5.
6.
9a.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Drager, watervast multiplex o.i.d.
Druiplijst, FB
Vogelschroot, LPCFG 1
Zelfborende montageschroef

a.

Klos voor opzetstuk/drager aan dakspar bevestigd.

9a
6 4

2

5

a

b. Ventilatieopening
Zie tekening A3a. voor het buigen van de panelen voor een opzetstuk.
b

40

A3a. Buigen van de panelen - dak met knik/opzetstuk
a.

Het Lindab Toplinepaneel wordt op een vlakke en stabiele ondergrond gelegd
(bijv. multiplexplaat).

b. Vervolgens wordt een lat o.i.d. (max. 65 mm) onder de voorzijde van het
paneel gelegd, zodat de gewenste knik ontstaat. De maximale knik voor een
”dakpan” bedraagt 7,5°. Waar meer dan 7,5° nodig is, moeten meerdere
‘dakpannen’ worden gebogen.
c.

Aan de voorkant van het Lindab Topline paneel moet over de eerste ‘rij dakpannen’ van waaruit wordt gebogen, een plank worden gelegd.
d

d. Ga voorzichtig op de plank staan, tot de voorkant van bovengenoemde
module de ondergrond raakt.
c
b
a

A4. Dakverlenging, uitspringend dak
a. Aanpassingspaneel

Bij een dakverlenging/uitspringend dak moet worden geprobeerd, de verlenging
van de ‘dakpanlengte’ van het Topline-paneel aan te passen.
Waar dat niet mogelijk is, moet de ‘dakpanlengte’ langs de druiplijst bij het uitspringende dak worden aangepast. Dit wordt gedaan met een kort Topline-paneel
(a), dat onder het bovenliggende paneel wordt geschoven, tot het korte paneel ca.
40 mm over de dakgoot uitsteekt.

14

3

Lindab Topline - Principedetails
B1. Halfronde nok
10. Halfronde nok
11. Nokventilatieband, LPCVIB
a.

10

Let op: In de overlappingen bij de nokken moeten geen schroeven
worden aangebracht.

a

11

In plaats van het nokventilatietape kan ook een nokventilatiekap, LPCVRK,
worden aangebracht.
Zie ook doorsnede B1a en B1b. Principedetails

B1a. Halfronde nok - verticale doorsnede, oplossing 1
Aanbevolen oplossing
2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
10. Halfronde nok
11. Nokventilatieband, LPCVIB
13. Lat, eventueel met profielband
14. Afstandhouder
a.

c 14
d

11

10
13

a

Let op: In de overlappingen bij de nokken moeten geen schroeven worden
aangebracht.

b

2
3

b. Ventilatie van de zolder.
c.

De lat moet hoogkant op de houder op de dakspar worden bevestigd.

d. Het onderdak omhoogbuigen en aan de afstandhouder bevestigen (14).

B1b. Halfronde nok - verticale doorsnede, oplossing 2
2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
9b. Zelfborende overlapschroef in elke hoge rib (echter niet in de
overlappingen van de nokprofielen)
10. Halfronde nok
11. Nokventilatieband, LPCVIB
13. Lat, eventueel met profielband

50

30

2
3

15

10
13

9b

Let op: De nokband (11) moet zo worden aangebracht dat geen holtes ontstaan
waarin zich sneeuw kan ophopen.
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Lindab Topline - Principedetails
B2. Nokstuk (zetwerk)
2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
9b. Zelfborende overlapschroef in elke hoge rib (echter niet in de
overlappingen van de nokprofielen).
11. Nokventilatieband, LPCVIB
12. Ventilatienok
13. Lat, eventueel met profielband

30

50

11

12
13

9b

2

Let op: De nokventilatieband (11) moet zo worden aangebracht dat geen holtes
ontstaan waarin zich sneeuw kan ophopen.

3

C1. Nok bij windveer/kantplank
9a. Zelfborende montageschroef om de ca. 40 cm.
9b. Zelfborende overlapschroef in elke hoge rib (echter niet in de
overlappingen van de nokprofielen).
15. Windveer, LPCVSI-3
16. Nokeindstuk, LPCGAVLS
a.

a
b

9b

Aanpassing van de nok bij het nokgevelstuk.

b. Nokgevelstuk met 2 popnagels bevestigen.

16

9a
15

D1. Kant – verticale doorsnede
2.
3.
9.
10.
11.
17.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Zelfborende schroef (SBSQ)
Halfronde nok
Nokventilatieband, LPCVIB
Kantspar

10

11
9b

De nok moet met zelfborende schroeven (SBSQ) aan alle natuurlijke steunpunten
worden bevestigd – minimaal 1 per 40 cm.

3

16

17

2

Lindab Topline - Principedetails
D2. Kant bij nok
9b. Zelfborende overlapschroef
11. Nokventilatieband, LPCVIB
42. Broekstuk, LPCVK
a.

42

In de overlappingen aan beide kanten van de nok worden 2 overlappingsschroeven (SBSQ) aangebracht.

b 9b
a 9b

b. Indien de overlappingen de neiging hebben te wijken, kunnen in de overlappingen eventueel 2 overlappingsschroeven (SBSQ) worden aangebracht,
zoals afgebeeld.

11

D3. Kant bij de druiplijst
9b. Zelfborende overlapschroef
43. Afgerond nokeindstuk, LPCVS
a.

9b b

In de overlappingen aan beide kanten van de nok worden 2 overlappingsschroeven (SBSQ) aangebracht. Bij het aandraaien van de schroeven is het
van belang, dat de flens van het afgeronde nokeindstuk en de nok vast op
elkaar worden geperst, zodat de schroef niet op het kunststofblok afglijdt.
Gebruik eventueel een lijmtang.

a
9b

43

b. Indien de overlappingen de neiging hebben te wijken, kunnen in de overlappingen eventueel 2 overlappingsschroeven (SBSQ) worden aangebracht, zoals
afgebeeld.

E1. Gevelaansluiting met (verholen) windveergoot
Aanbevolen montage
9a. Zelfborende montageschroef aanbrengen in de gevelplank,
met een onderlinge afstand van ca. 40 cm.
2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
15. Windveer, LPCVSI-3
20. Windveergoot, LPCSR
21. Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
a.

20 21

30-60

9a
15

2

Bevestiging van het onderdak achter de gevelplank.

De windveergoot wordt met asfaltspijkers aan de gevelplank bevestigd.
Het vrije uiteinde van de windveer kan door insnijden aan het einde van het profiel
worden gesloten; na het insnijden ombuigen en met een popnagel vastmaken.
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a
3

Lindab Topline - Principedetails
E2. Gevelaansluiting, brede windveer
2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
9a. Zelfborende montageschroef aanbrengen in de gevelplank, met een
onderlinge afstand van ca. 40 cm
9b. Zelfborende overlapschroef
19. Brede windveer, LPCVSI-1 oder LPCVSI-2
a.

b

9b
19 9a
a
3

Bevestiging van het onderdak achter de gevelplank.

2

b. Het binnengevelprofiel kan in plaats van met een schroef ook met een
popnagel worden bevestigd.

E3. Gevelaansluiting zonder overstek
met (verholen) windveergoot
Aanbevolen montage
20 21

2. Onderdak / dampopen folie
9a. Zelfborende montageschroef aanbrengen in de gevelplank,
met een onderlinge afstand van ca. 40 cm
15. Windveer, LPCVSI-3
20. Windveergoot, LPCSR
21. Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
a.

30-60

9a
15
a

2

Bevestiging van het onderdak achter de gevelplank.

Het binnengevelprofiel wordt met asfaltspijkers aan de gevelplank bevestigd.

E4. Gevelaansluiting zonder overkraging, speciaal profiel
2.
3.
9a.
9b.
22.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Speciale profielen bevestigen met zelfborende schroeven
Zelfborende overlapschroef
Speciaal profiel

a.

Omhooggebogen onderdak

3

22

9b

a
9a

Speciale aansluitingen worden aan elk latuiteinde met zelfborende schroeven
(SBSQ) vastgemaakt.

2

De speciale profielen resp. het dakpaneel kunnen met popnagels in plaats van
schroeven worden bevestigd.
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Lindab Topline - Principedetails
F1. Kilgoot bij druiplijst
2.
4.
5.
6.
21.
23.

Onderdak / dampopen folie
Drager, watervast multiplex o.i.d.
Druiplijst, FB
Vogelschroot, LPCFG 1
Expanderende voegband 50mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT

a.

Het kilgootprofiel moet aan het uiteinde zo worden aangepast, dat
ca. 20 mm van de kilgoot over het dakgootophangprofiel kan worden
gebogen.

21

21
23

6

2
a

Zie ook doorsnede F2a en afb. F2b.

5

F2. Kilgoot
1.
21.
23.
24.

A1

Lat, 38 × 56 mm
Expanderende voegband 50mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT
Planken of watervast multiplex

Zie ook doorsnede F2a en afb. F2b.
21

21

23

1

24

F2a. Kilgoot – verticale doorsnede
2.
3.
21.
25.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Expanderende voegband 50mm, EXFF-band
Kilplank

a.

Omhooggebogen onderdak

150

21

2

a

21

3
25

19

4

Lindab Topline - Principedetails
F2b. Verlenging van de kilgoot
a.

De blinde stootplaatjes (LPCBF) wordt met asfaltspijkers door de onderste
kilgoot heen vastgemaakt. Zodra de bovenste kilgoot juist is gepositioneerd,
moet de opstaande kant van de koppeling hier overheen worden
bevestigd.

Bij dakhellingen van minder dan 20° moet de overlapping 200 mm meer bedragen.

>100

a

F3. Kilgoot bij nok
2.
11.
21.
23.

Onderdak / dampopen folie
Nokventilatieband, LPCVIB
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT

a.

Het uiteinde van de kilgoot moet zodanig worden afgezaagd, dat deze door
ombuigen met 2 (ca. 20 mm hoge) kanten kan worden afgesloten.

b

a

a

b. De nok wordt in verstek gezaagd.
11

2

21

21
11

23

G1. Schoorsteen in dakvlak
a.

5

De dakpanelen 2 en 3 rondom de schoorsteen worden op maat gezaagd en
boven achter de schoorsteen naar de volgende lat gelegd, om een ondersteuning voor de aansluiting achter de schoorsteen te vormen.

b

a
C

6

b. De afdichtfolie (Wakaflex of Aluflex) wordt tussen de 2 paneellagen aangebracht.

1E 2E

3

4

A-B-C-D-E geven details weer die op de volgende pagina’s aan de hand van
afzonderlijke afbeeldingen nader worden beschreven.
B

De getallen 1-6 geven de volgorde aan, waarin de panelen moeten worden
aangebracht.

2

A

1D 2D

20

1

Lindab Topline - Principedetails
G2. Schoorsteen op de nok
A-D-F geven details weer die op de volgende pagina’s aan de hand van
afzonderlijke afbeeldingen nader worden beschreven.

F

A

1D

D2

G1/G2-A. Schoorsteen/tegen muur – detail A

28

A

Lat, eventueel met profielband
Arbokol afdichtingskit
Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

29
a

00

1
0-

8

a.

Het dakpaneel wordt zodanig gezaagd dat de afdichtfolie wordt ondersteund,
zodat deze goed gevormd kan worden bevestigd.

>100

13.
28.
29.
30.

b

30

b. Omhooggebogen onderdak.

13

G1/G2-B. Schoorsteen/tegen muur – detail B
3.
28.
29.
30.

B

Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Arbokol afdichtingskit
Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

28
29
>100

a. Omhooggebogen onderdak.

30
a
3

21

Lindab Topline - Principedetails
G1–C. Schoorsteen/tegen muur – detail C
C

13. Lat, eventueel met profielband
28. Arbokol afdichtingskit
29. Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Het onderdak onder het muur / schoorsteenprofiel schuiven (29).

b. LindabTopline steunprofiel, ca. 1 ‘dakpanlengte’.

13

De afdichtfolie wordt minimaal 200 mm tegen het onderliggende Lindab
Topline steunprofiel en onder het vangprofiel omhooggeschoven.

a

13
20

0

c.

28
29
c

>100

a.

60-100

b

G1/G2-1D. Schoorsteen/tegen muur – detail 1D
1D

30. Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex
Afdichtfolie om de lage hoek – stap 1.

30

G1/G2-2D. Schoorsteen/tegen muur – detail 2D
2D

30. Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex
Afdichtfolie om de lage hoek – stap 2.

30

22

Lindab Topline - Principedetails
G1-1E. Schoorsteen/tegen muur – detail 1E
1E

30. Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex
Afdichtfolie om de hoge hoek – stap 1.

30

G1-2E. Schoorsteen/tegen muur – detail 2E

2E

30. Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex
Afdichtfolie om de hoge hoek – stap 2.

30

G2-F. Schoorsteen op nok - detail
2.
10.
11.
29.
30.

Onderdak / dampopen folie
Halfronde nok
Nokventilatieband, LPCVIB
Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

a.

Afdichtfolie over de nok en langs het metselwerk aanbrengen.

c
c

29

a

10

b. Bij de nok wordt de afdichtfolie in vorm gesneden, zodat het goed passend
tegen het metselwerk aan beide kanten van de nok kan worden aangebracht.
c.

F

b

Op de nok wordt de snede in de afdichtfolie met een op hoek gesneden stuk
afdichtfolie afgedekt. Ongeveer een rolbreedte aan elke kant.

23

2

11
30

Lindab Topline - Principedetails
G3. Speciale aansluiting tegen de muur
11.
13.
22.
28.

Nokventilatieband, LPCVIB
Lat, eventueel met profielband
Speciaal profiel
Arbokol afdichtingskit

a.

Omhooggebogen onderdak

28

22
11

b. Ventilatie

a

b
>30

13

H1. Dakkapel met zadeldak
a.

J

7

De Topline-panelen worden aan beide kanten van de dakkapel schuin
aangesneden, zoals hier afgebeeld, zodat het water optimaal kan aflopen.

b. Indien de overlappingen de neiging hebben te wijken, kunnen eventueel
popnagels worden aangebracht, zoals afgebeeld.

6
K

G-H-J-K-L geven details weer die op de volgende pagina’s aan de hand van
afzonderlijke afbeeldingen nader worden beschreven.

8

De getallen 1-8 geven de volgorde aan, waarin de panelen moeten worden aangebracht.

5
H

ba
G
L

4
3

2

H2. Dakkapel met eenzijdige dakhelling
a.

a
b

c

1

M

De Topline-panelen worden aan beide kanten van de dakkapel schuin aangesneden, zoals hier afgebeeld, zodat het water optimaal kan aflopen.

b. Indien de overlappingen de neiging hebben te wijken, kunnen eventueel popnagels worden aangebracht, zoals afgebeeld.
c.

7

6

c

Afdichtfolie (Wakaflex of Aluflex) ten minste 200 mm over het dakoppervlak
aan beide kanten leggen.

G-H-J-K-L geven details weer die op de volgende pagina’s aan de hand van
afzonderlijke afbeeldingen nader worden beschreven.

8
ba

De getallen 1-8 geven de volgorde aan, waarin de panelen moeten worden
aangebracht.

H
5
G
L
3

24

2

4
a
b

1

Lindab Topline - Principedetails
H1/H2-G. Dakkapel – detail G

a.

G

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Lat, eventueel met profielband
Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

>100

2.
3.
13.
29.
30.

29
c

a

-1

80

b

30

Bevestigingsplaat

b. Onderdak achter bevestigingsplaat
c.

00

13

Topline-paneel zodanig op maat zagen dat de afdichtfolie wordt ondersteund
en daardoor goed passend kan worden aangebracht.

2
3

H1/H2-H. Dakkapel – detail H

H

3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
20. Windveergoot, LPCSR
21. Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band

b
30-60

a. Onderdak boven achter binnengevelplaat aanbrengen
c

b. Ventilatieopening

21

20

c. Binnengevelplaat aan wand van dakkapel vastschroeven/-spijkeren.

a

3

H1–J. Dakkapel – detail J
11.
21.
23.
30.

JJ

Nokventilatieband, LPCVIB
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

21
21

De afdichtfolie (30) wordt over de verstekoverlapping van de kilgoot en ten
minste 100 mm over de lengte van elke kilgoot aangebracht.

30
21
11

25

23

Lindab Topline - Principedetails
H1-K. Dakkapel – detail K
20.
21.
23.
30.

K

Windveergoot, LPCSR
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT
Afdichtfolie Wakaflex of Aluflex De afdichtfolie (30) wordt ca. 200 mm onder
de kilgoot en ca. 200 mm over het dakpaneel tussen de paneeloverlapping
aangebracht.

23
21

De afdichtfolie kan worden verbreed door twee lengtes aan elkaar te plakken.
30

21

20

H1/H2-L. Dakkapel – detail L
L

20. Windveergoot, LPCSR
21. Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
30. Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex
a.

21
20

Een stuk afdichtfolie afsnijden, op de hoek over de afdichtfolie voor de dakkapel plakken en omhoog rond de hoek van de dakkapel leggen. Daarna
wordt de buitenkant over de binnengevelplaat gebogen en tegen de onderkant daarvan geplakt als afgebeeld.
30
30

Het Topline-paneel tegen de hoek wordt schuin afgezaagd als afgebeeld in de
tekeningen H1 of H2 en indien nodig met popnagels bevestigd.

H2-M. Dakkapel detail M
Onderdak
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

a.

Het Topline-paneel wordt zodanig gezaagd dat de afdichtfolie wordt ondersteund, zodat deze goed gevormd kan worden bevestigd.

00

a

De afdichtfolie vóór de dakkapel (30) wordt in principe aangebracht als aangegeven in detailafbeelding D1.

2.
3.
21.
30.

>1

M
21 b
>100

30 a
50

b. Latten voor de ondersteuning van de afdichtfolie.

>1

2 3

26
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J1. Zolderkamerdak
2.
3.
5.
8.
9a.
9b.
13.
31.

9a

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Druiplijst, FB
Panlat, hoogkant
Zelfborende montageschroef
Zelfborende overlapschroef
Lat, eventueel met profielband
Profielband nokzijde, LPTPO

9a

31
9b
5
9a

3

8

2

13

De profielband (31) moet worden geplakt (bijv. met siliconenkit), zodat deze op zijn
plaats blijft en niet kan verschuiven.

J2. Eenzijdige dakhelling bij de nok
2.
3.
9a.
9b.
13.
22.
31.

31

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Zelfborende montageschroef
Zelfborende overlapschroef
Lat, eventueel met profielband
Speciale aansluiting
Profielband nokzijde, LPTPO

9b

2

Het dakpaneel moet aan beide kanten van het dakraam schuin
naar het paneeluiteinde worden afgezaagd zodat het water beter
kan aflopen.

*

A

P

*

c

6

b. Als de overlapping de neiging heeft te wijken, moet deze met popnagels
worden vastgemaakt.
c.

3

9a

*

B

K1. Velux dakraam

13

C

*

a.

22

9a

5

Niet vergeten: bij plaatverbindingen (bijv. rond de Velux dakramen) moet u de
panelen een dakpan langer bestellen.

N-O-P geven details weer die op de volgende pagina’s aan de hand van afzonderlijke afbeeldingen nader worden beschreven.

b a

O
4

N

De getallen 1-6 geven de volgorde aan, waarin de Topline-panelen rondom het
dakraam moeten worden aangebracht.
Voor het overige moet te werk worden gegaan volgens de montagehandleiding van
Velux. (Bij renovatie kan een speciale montagehandleiding bij Lindab Profil worden
aangevraagd).

27

3

2

a

b

1

Lindab Topline - Principedetails
K1-N. Velux dakraam – detail N

N

2. Onderdak / dampopen folie
3. Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
13. Lat, eventueel met profielband
a.

b. Het Topline-paneel wordt zodanig gezaagd dat de speciale aansluiting de Veluxaansluiting ondersteunt, zodat de speciale aansluiting goed gevormd kan worden
aangebracht.
c.

0

-8

60

Het onderdak wordt bij de vensterbank omhooggebogen.

b
c

00

>1

a

Velux-voorkantaansluiting (speciale aansluiting) voor geprofileerd dakmateriaal.

13
3

Ga verder te werk volgens de montagehandleiding van Velux.

2

K1-O. Velux dakraam – detail O
2.
3.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm

a.

Het onderdak wordt bij de vensterbank omhoog gebogen.

O

30-60

b. Velux-zijaansluiting met schuimklos voor geprofileerd dakmateriaal.

b

Ga verder te werk volgens de montagehandleiding van Velux.

2

K1-P. Velux dakraam – detail P
2.
3.
a.

a

3 3

P

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm

50

-1

60

Het onderdak wordt bij de vensterbank en onder het Velux-bovenaansluitprofiel voor geprofileerd dakmateriaal omhooggebogen.

c
2
3

b. Latten voor de ondersteuning van het Velux-bovenaansluitprofiel.
c.

Het Velux-bovenaansluitprofiel wordt geleverd met schuimklos.

b

Ga verder te werk volgens de montagehandleiding van Velux.

a

In combinatie met het onderdak kan ook Monafol-dakraamaansluiting rondom het
Velux dakraam worden gebruikt. Ga in dat geval te werk volgens de handleiding
van Monafol.

28
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L1. Lichtplaat (2-“pans”)
9a. Zelfborende montageschroef
Gaten in lichtplaat Ø 8 mm voorboren
9b. Zelfborende overlapschroef
Gaten in lichtplaat Ø 8 mm voorboren
9c. POPN Popnagel met rubberring 5,2 x 20,5 mm
Zowel staal- als lichtplaat Ø 5,4 mm voorboren
9d. Lichtplaatschroef of schroef SBSQ 4,8 x 35mm.
(In geval van SBSQ lichtplaat Ø 8 mm voorboren)
44. Lichtplaat 5 × 2 pans

9a
9c
9a
9c

9d

44

Nooit meer dan 3 lichtplaten naast elkaar monteren,
Elke rij mag max. 1 lichtplaat hoog zijn.

9b

Let op!!: Platen zijn niet beloopbaar.

L2. Lichtpaneel voor Lindab Topline 107
9a. Zelfborende montageschroef
Gaten in lichtplaat Ø 8 mm voorboren
9b. Zelfborende overlapschroef
Gaten in lichtplaat Ø 8 mm voorboren
9c. POPN Popnagel met rubberring 5,2 x 20,5mm
Zowel staal- als lichtplaat Ø 5,4 mm voorboren
9d. Lichtplaatschroef of schroef SBSQ 4,8 x 35 mm.
(In geval van SBSQ lichtplaat Ø 8 mm voorboren)
44. Lichtplaat Topline 107

9a

9c

Nooit meer dan 3 lichtplaten naast elkaar monteren,
Elke rij mag max. 1 lichtplaat hoog zijn.

44

9c

9b

9d

Let op!!: Platen zijn niet beloopbaar.

M1. Ventilatiekap
9b. Zelfborende schroef (SBSQ)
28. Arbokol afdichtingskit
a.

Uitsparing in het dakpaneel voor het doorvoeren van de pijp.

b. De gaten voor de schroeven in de ventilatiekap moeten worden voorgeboord.
b

Zie ook doorsnede M1a op de volgende pagina.

9b
28

a
28

29
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M1a. Ventilatiekap – verticale doorsnede
2.
3.
9b.
41.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Zelfborende overlapschroef
Ventilatiekap, LPCUDL

a.

In het onderdak moet volgens de aanwijzingen van de fabrikant een manchet
om de ventilatiepijp worden aangebracht.

b
41
3

b. Arbokol afdichtingskit langs de hele bovenkant van de kap aanbrengen.

2

9b
a

M2. Ronde aansluiting
a.

De ronde aansluitingsmanchet deel 1 moet over de pijp worden geschoven,
zodat deze tegen het Topline-paneel rust.

e

b. Een speciaal toegesneden Wakaflex of Aluflex-aansluitingsstuk (ca. 500 ×
500 mm) wordt aan de voorkant aangebracht en rond de aansluitingsmanchet
deel 1 gebogen.
c.

Een speciaal toegesneden Wakaflex of Aluflex-aansluitingsstuk (ca. 500 × 500
mm) wordt achter het eerste stuk aangebracht en rond de aansluitingsmanchet deel 1 gebogen.

e
d
c

d. Het Topline-paneel wordt achter de pijp als afgebeeld in vorm gezaagd.
e.

b

De ronde aansluitingsmanchet deel 2 wordt over de pijp en aansluitingsmanchet deel 1 omlaag geschoven en aangedraaid.

Zie ook verticale doorsnede M2a.

a

M2a. Ronde aansluiting – verticale doorsnede
2.
3.
13.
28.
33.
34.

Onderdak / dampopen folie
Geïmpregneerde afstandslat, 25 × 50 mm
Lat, eventueel met profielband
Arbokol afdichtingskit
Speciale onderdakmanchet
Speciaal toegesneden Wakaflex of Aluflex
Aansluitstuk, ca. 500 × 500 mm
35. Ronde aansluitingsmanchet – deel 1
36. Ronde aansluitingsmanchet – deel 2
a.

28
Alternatief:
DFE Dakdoorvoer.
Voorgevormde EPDM
doorvoer met flexibele
voet.

b 34

3
13

36
35
33

13
34

Ronde schoorsteenpijp hetzelfde principe wordt gevolgd bij andere ronde
doorvoeropeningen.

a

b. De ronde aansluitingsmanchet deel 2 wordt aan de achterkant met bouten/
moeren aangedraaid. Ronde aansluiting met manchet, Perform-aansluiting
met verzinkte manchet. Afdichtfolie afrollen als loodband.

33

30

2

Lindab Topline - Principedetails - Renovatie
X1. Renovatie - Principedoorsnede
1. Lat, 24 × 38 mm
37. Lat (24 × 38 mm) opliggend of hoogkant
38. Lindab Topline-paneel
a. Bestaand dak met asfaltpapier, leien of golfplaten.

38

1

37

a

Renovatie van golfplatendak, leien dak of dak met asfaltpapier
b. Begonnen wordt met het aanbrengen van de geïmpregneerde daklatten
(24 × 38 mm) op het bestaande dak - hoogkant op een golfplatendak en opliggend op een leien dak of dak met asfaltpapier.
Onderlinge afstand max. 1000 mm

b
c

<1

<1

0

b
c

00

00

0

31

<1

00

0

a
b

b

40

a
b

b
c

40

0

0

De belatting geschiedt vervolgens als afgebeeld op pagina 8. Bij gebruik van
stalen Lindab-latten, type BL, kan de onderlinge latafstand (b) max. 1200 mm
bedragen.

40

c.

0

b
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A8. Renovatie – druiplijst, schuine overkraging
6. Vogelschroot, LPCFG 1
7. Bestaand golfplatendak
9a. Zelfborende montageschroef
a.

7

Eventuele verbindingslip voor overkragende druiplijst. De sparren worden
zonodig aangepast. Een verticaal afgesloten spar kan gewoonlijk zo worden
toegesneden dat een verbindingslip overbodig is.

d

9a

b. Ventilatieopening
c.

9a

6

Oude gootijzers worden afgezaagd

d. Lat hoogkant in de holle rib
40

c

b

a

A9. Renovatie – druiplijst, horizontale overkraging
6.
7.
8.
9a.
a.

Vogelschroot, LPCFG 1
Oud golfplatendak
Panlat, hoogkant
Zelfborende montageschroef
Oude gootijzers worden afgezaagd.

9a

b

7

b. Lat hoogkant in de holle rib.
6

40

a

8

B5. Renovatie – leien dak, gehoekte nok
Zelfborende overlapschroef
Nokventilatieband, LPCVIB
Ventilatienok
Lat, eventueel met profielband
Lat, 24 × 38 mm opliggend
Oud leien dak 9

30

50

9b.
11.
12.
13.
37.
39.

11

12
13
37

9b

39

32
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B6. Renovatie – golfplatendak, gehoekte nok
Oud golfplatendak
Zelfborende montageschroef
Zelfborende overlapschroef
Halfronde nok
Nokventilatieband, LPCVIB
Panlat, eventueel met profielband

a.

Panlat hoogkant in de holle rib

30

11

50

7.
9a.
9b.
10.
11.
13.

10
13

9b
9a

b

7
a

b. Panlat boven bestaande nokplaat bijzagen als deze niet wordt verwijderd.

E5. Renovatie – gevelaansluiting, binnengevelprofiel
7.
8.
9a.
14.
15.
20.
21.

Oud golfplatendak
Panlat, hoogkant
Zelfborende montageschroef in de gevelplank om de ca. 40 cm
Afstandsklos
Windveer, LPCVSI-3
Windveergoot, LPCSR
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band

20 21

30-60

9a
15
8
14

7

F6. Renovatie - kilgoot
7.
8.
9a.
21.
23.

Oud golfplatendak
Panlat, hoogkant
Zelfborende montageschroef
Expanderende voegband 50 mm, EXFF-band
Kilgoot, LPCSKT

a.

Oude kilgoot

21

9a
23 8

b. Afstandslat die is aangepast aan de afstand tussen de oude kilgoot
en de lat in de holle rib.

7
b

33

a
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H9. Renovatie – aansluiting tegen dakkapel
8.
9a.
13.
29.
30.

Panlat, hoogkant
Zelfborende montageschroef
Panlat, eventueel met profielband
Muur / schoorsteenprofiel, LPCLK
Afdichtfolie, Wakaflex of Aluflex

a.

Panlat in de holle rib eventueel opklossen.

M
30 b 29
00
-1

80

9a
8

13

b. Het Topline-paneel zodanig zagen dat de afdichtfolie wordt ondersteund,
zodat deze goed gevormd kan worden bevestigd.
a

M3. Renovatie - ventilatiekap

d

9b. Zelfborende overlapschroef
41. Ventilatiekap, LPCUDL
a.

e

Indien nodig een groter gat in de bestaande dakbedekking maken. Asbesthoudende dakplaten moeten conform de geldende voorschriften worden
behandeld.

41

9b

b. Bestaande ventilatiepijp verkort/met flexibele slang aangepast.
c.

De flexibele slang met verbindingsstuk aan beide uiteinden bevestigen.

9b

d. Eventueel op het bestaande dak aanwezige water via de dakgoot laten aflopen. Schroef een dwarsontwateringsprofiel aan de aanwezige golfplaten in de
buurt van de overlapping van de golfplaten en ten minste 2 golven aan beide
kanten. Vervolgens een baan afdichtfolie (Wakaflex of Aluflex) 50-100 mm
tussen de golfplatenoverlapping en het dwarsontwateringeprofiel aanbrengen
zoals afgebeeld.
e.

a
c
b

Arbokol afdichtingskit langs de hele bovenkant van de kap aanbrengen.

34

Lindab Topline - Wanneer de platen ”niet passen”
Doe het volgende wanneer:
Het profielpaneel ”te smal” is
1. Schroef het paneel in de onderste en de
daarboven liggende ”dakpanrij” naast de
langsoverlapping vast.
2. Druk (of trek) het paneel omlaag, zodat het tot
de dekbreedtemarkering op de lat uitsteekt.

1

(2)

3

1

3. Maak het paneel bij de markering met een
schroef in elke tweede ”dakpan” boven langs
de kant van het paneel vast.

2

Het profielpaneel ”te breed” is
1. Schroef het paneel in de onderste en de
daarboven liggende ”dakpanrij” naast de
langsoverlapping vast.
2. Licht het paneel in het midden iets op en schuif
het zo, dat de kant van het paneel tegen de
dekbreedtemarkering op de lat ligt.
3. Maak het paneel bij de markering met een
schroef in de onderste ”dakpan” langs de kant
van het paneel vast.

1

4
3

4. Druk dan, indien nodig, het paneel in het midden naar beneden en bevestig tegelijkertijd een
schroef in elke tweede ”dakpan” langs de kant
van het paneel. Draai daarna de overige
schroeven in.

2

2

1

Het paneel ”te kort”/”te lang” is
1. Hef het paneel aan het uiteinde omhoog en
richt de bovenkant van het paneel exact uit op
de lijn, resp. pas het exact onder de eventueel
bovenliggende plaat aan (vanonder eronder
schuiven).

2

3
4

2. Bevestig het paneel met een schroef in elke
holle rib in de bovenste ”dakpanrij”.
3. Trek/druk het paneel over het belendende
paneel, zodat het exact opligt.
1

4. Controleer of de dekbreedtemarkeringen op
de latten overeenkomen met de tegenovergestelde kant en draai de overige schroeven in.
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Producten van Lindab Profiel

Lindab Coverline™

Lindab Topline™

Als het gaat om dakbedekking en gevelbekleding
is Lindab Coverline de beste oplossing voor agrarische gebouwen en bedrijfsgebouwen.
De trapeziumpanelen zijn leverbaar in een groot
aantal profiel-uitvoeringen en kleuren, die goed en
gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Een sterke en duurzame oplossing.

De optisch attractieve dakbedekking in dakpanlook. Het originele stalen Lindab Topline dak is met
zijn plezierige welvingen en het gladde oppervlak
een dak dat er perfect uitziet en waaraan u jarenlang plezier kunt beleven. Lindab Topline kan direct
op een bestaand dak worden aangebracht en biedt
daardoor een uitstekend en sterk alternatief bij
renovaties.
Stergoot is geschikt voor alle bouwprojecten. De
dakgoot heeft een frisse uitstraling en is sterk als
staal. Dankzij het ‘klik’systeem zijn de goten snel
en gemakkelijk aan te brengen, zonder dat daar
speciaal gereedschap, kleefstoffen of soldeerwerk
aan te pas komt.

Lindab Construline™

Lindab Doorline™ Industrie

Lindab Doorline™ Garage

Als alternatief voor zware, scheve en natte houten
balken bieden Z- en C-gordingen grote flexibiliteit.
Daardoor wordt een grotere afstand tussen de
stalen spanten mogelijk. Met brede deuren en
minder sparren beschikt u over meer ruimte in het
gebouw. Een sterke oplossing, zonder gevaar voor
rot en schimmelvorming.

Een compleet programma met robuuste en bedrijfszekere scharnierende sectionaaldeur, die op ideale
wijze voldoen aan de hoge eisen die bij agrarische
en bedrijfsgebouwen worden gesteld. Dankzij de
grote verscheidenheid aan kleuren en combinatiemogelijkheden bieden deze deuren ruime vrijheid
op het gebied van ontwerp en design.

De sterkste garagedeur op de markt – voor de auto
waarvoor alleen het beste goed genoeg is. De deur
wordt zonder prijsverhoging aan de maten van uw
garage aangepast. U hoeft alleen nog maar een
van de 11 attractieve kleuren te kiezen. De Lindab
Doorline garagedeur is bovendien zeer gemakkelijk
te monteren.
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