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KLUSSEN IN
FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

Home
0 Inhoud, trefwoorden
01 Voorstelling, intenties
02 Planning
03 Algemene adviezen
04 Architecten en aannemers
05 Vergunningen, offertes
06 Dak, timmerwerk

06.2.3 EN ALS HET DAK SCHEEF IS?

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

Als noklijn en buitenmuur niet parallel lopen kan het dak niet rechthoekig zijn, dan moet het dak scheef zijn. Dit kan heel
weinig zijn zoals op afb.1 of behoorlijk zoals op afb. 2 en 3 (en de header van dit hoofdstuk).

08 Vloeren, plafonds en
trappen

De in menupunt 06.2.1 (afb.30) beschreven plaatsing van de panlatten is dan niet toepasbaar want die gaat ervan uit
dat buitenmuren en nokvorst enigszins parallel lopen. Dit is bij oude gebouwen soms niet het geval, zie de voorbeelden
hieronder.

09 Deuren, ramen, luiken
10 Water en riool
11 Fosse septique
12 Verwarming, ventilatie en
airco
13 Elektra, telefoon, internet
14 Gas, propaan, butaan
15 Isolatie
16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten
17 Vocht, ventilatie en tocht
18 Pluggen en bevestigingen
19 Terrassen, tuin en erf
20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.
21 Woordenlijst van
bouwkundige termen
22 Referenties, literatuur,
websites

afb. 06.2.3 - 1 Verloop met 1½ pannenrijen

23 Diverse tips en informaties
24 Uitgevoerde projecten
reserve 1
reserve 2
reserve 3
reserve 4
reserve 5
reserve 6
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reserve 7

afb. 06.2.3 - 2 Verloop met 4½ pannenrijen!

afb. 006.2.3 - 3 Detail van afb.2. Netjes! Maar mooi?

Bij platte pannen (tuiles plates) is het nog mogelijk met de panlatten iets te sjoemelen, maar bij moderne tuiles mécaniques mag men dit beslist niet doen, want de randprofielen (cannelures et rainures) grijpen dan niet goed in elkaar;
door deze manipulatie bestaat dus een reële kans op lekkage. Men legt de panlatten het beste evenwijdig met de nokbalk en past de onderste rij (rijen) pannen aan zoals in afbeelding 2 en het detail op afb.3 te zien is. Dit is wel een heel
erg extreem geval met een aanpassing over vijf rijen pannen!
De minder gebruikelijke aanpassing bij de nok lijkt wel eleganter, maar is wegens de moeilijkere plaatsing van de
gesneden pannen en de nokafdichting technisch onbevredigend (afbeelding 4 en 5). Maar: aan u de keuze!
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afb. 06.2.3 - 4

afb. 06.2.3 - 5

volgende

→

Maak een gratis website met Weebly
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