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

06.5.5    BINNENAFWERKING

Wanneer het dakraam geplaatst is komt de binnenafwerking. Hiervoor zijn kant-en-klare pakketten leverbaar, meestal
van geplastificeerde spaanplaat, maar die zijn eigenlijk alleen voor moderne standaarddaken en een modern interieur
geschikt. Het zelf maken van een aan de bestaande constructie (en uw stil) aangepaste bekleding is echter geen
probleem. Ik vind multiplex het meest geschikte materiaal hiervoor, maar gipskartonplaten zijn ook een mogelijkheid.
 Het kozijn van het dakraam heeft een omlopende groef waar men zijn afwerkingsplaat in kan schuiven. Deze kan van
multiplex of MDF zijn, liefst de geplastificeerde versies hiervan, maar verven is ook goed. Voorbeelden van
zelfgemaakte afwerkingen zie afb. 1 en 2 en de headerfoto.
Grap van iemand die professioneel dakramen plaatst: 
Bij binnenbekledingen van dat spaanplaatspul zie je tenminste, als dat door vochtopname bol staat, dat je iets
fout gedaan hebt.
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reserve 7

afb.06.5.5 - 3 De twee mogelijkheden afwerkingsplaten te plaatsen

afb.06.5.5 - 4

afb.06.5.5 - 5

Door de vorm van de groef is het mogelijk de afwerkingsplaten recht (groen) of schuin (rood) te plaatsen, zie afb. 3 - 5.
Dit betreft zowel de afwerking boven en onder als ook die van de zijkanten. Ik zou overigens alleen boven en onder de
schuine plaatsing gebruiken, want als zowel deze als ook de zijkanten schuin staan komt u voor moeilijke
hoekafwerkingen te staan.

Op afb.1 is overigens de bovenste afwerking niet zoals het moet: niet horizontaal maar naar binnen hellend! Maar het
ging hier niet anders, of ik had een dakraam moeten kiezen dat 22cm minder hoog was.

Bij een dak met isolatie en dampremmende folie aan de binnenkant moet u voor een goede aansluiting tussen het
dakvenster en deze folie zorgen. VELUX biedt hiervoor onder de code BBX op maat gemaakte dampremmende folie
aan. Deze folie plakt men door middel van de meegeleverde tape rondom het kozijn; de folie ligt dan aan de binnen-
zijde van het dakbeschot. Bij een Velux interieurafwerking wordt deze folieset standaard meegeleverd.

volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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