
STAP 1 

Bepaal de plaats voor de Combikap, houd hierbij 
rekening met de pannen, de Combikap zoveel 
mogelijk centreren tov de pannen. Zaag de sparing, 
zaagsnede verticaal. Of maak de gaten voor de 
verschillende aansluitpijpen in het dakbeschot.

STAP 2 

Plaats extra tengels op de lijnen aangegeven 
op de tekening, naast de sparing en onder de 
bevestigingsstrippen.

STAP 3 

Bevestig het indekstuk op de tengels, verwijder 
de panlatten zover dat deze tegen het indekstuk 
aankomen.

STAP 4 

Plaats de Combikap op het indekstuk en schroef 
deze met de dakplaatschroeven vast op de 
voorgeboorde plaatsen.

STAP 5 

Leg de pannen zodanig dat deze over het indekstuk 
vallen, de loodvervangende lap over de onderste rij 
pannen heen leggen en aankloppen. 

LET EROP DAT DE LAP ALTIJD AFWATEREND IS!!

Mocht dit niet zijn, bij lagere dakhellingen bijv. de 
onderste rij pannen lager leggen, pannen inkorten 
of schuin slijpen, zover dit nodig is.

Bij een grotere overbrugging van de lap deze 
zonodig ondersteunen  met een extra lat om 
doorzakken te voorkomen.  De zijden omhoog 
vouwen of omklappen bij vlakke pannen om 
opstuwend water te voorkomen.

De loodvervangende lap extra vastlijmen – 
bijvoorbeeld met Shell Tixophalt – om opwaaien 
te voorkomen!

STAP 6 

Werk het dakbeschot weer bij, herstel de 
isolatielaag door een dikke laag

wol aan te brengen. Dit weer dampdicht af te 
werken met een dakbeschotplaat. Indien er alleen 
gaten voor de aansluitpijpen zijn gemaakt, deze 
afpurren.

Let er bij de montage op dat de dakkap waterpas 
komt te staan, controleer dit voor het leggen van 
de pannen.

Neem maatregelen om te voorkomen dat 
lekwater van boven in de sparing kan lopen, vouw 
folie boven de sparing naar boven of plaats een 
afwateringslat.

Montagevoorschrift dakkap pannendak met loodvervangende lap

Stap 1   Bepaal de plaats voor de dakkap, houd hierbij rekening met de 
pannen, de dakkap zoveel mogelijk centreren tov de pannen.
Zaag de sparing, zaagsnede verticaal. Of maak de gaten voor de
verschillende aansluitpijpen in het dakbeschot.

Stap 2   Plaats extra tengels op de lijnen aangegeven op de tekening, naast
de sparing en onder de bevestigingsstrippen

Stap 3   Bevestig het indekstuk op de tengels, verwijder de panlatten zover
dat deze tegen het indekstuk aankomen

Stap 4   Plaat de dakkap op het indekstuk en schroef deze met de 
dakplaatschroeven vast op de voorgeboorde plaatsen

Stap 5   Leg de pannen zodanig dat deze over het indekstuk vallen, de 
loodvervangende lap over de onderste rij pannen heen leggen en aankloppen.
LET HIERBIJ EROP DAT DE LAP ALTIJD AFWATEREND IS!!
Mocht dit niet zijn, bij lagere dakhellingen bijv. de onderste rij pannen
lager leggen, pannen inkorten of schuin slijpen, zover dit nodig is.
Bij een grotere overbrugging van de lap deze zonodig ondersteunen 
met een extra lat om doorzakken te voorkomen.  De zijden omhoog vouwen of   
omklappen bij vlakke pannen om opstuwend water te voorkomen.
De loodvervangende lap extra vastlijmen met 
Shell Tixophalt om opwaaien te voorkomen!

Stap 6   Werk het dakbeschot weer bij, herstel de isolatielaag door een dikke laag
wol aan te brengen. Dit weer dampdicht af te werken met een dakbeschotplaat. 
Indien er alleen gaten voor de aansluitpijpen zijn gemaakt, deze afpurren

Let er bij de montage op dat de dakkap waterpas komt te staan, controleer dit 
voor het leggen van de pannen

Neem maatregelen om te voorkomen dat lekwater van boven in de sparing kan lopen, vouw folie 
boven de sparing naar boven of plaats een afwateringslat.

110/2022  •  WWW.OPSINOX.COM

Montagehandleiding Combikap  
op pannendak met loodvervangende lap


