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

06.2.3   EN ALS HET DAK SCHEEF IS?

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).

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.

afb. 06.2.3 - 1 Verloop met 1½ pannenrijen
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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 méca-
niques 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 nok-
balk 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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