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

06.5.10  AANVULLINGEN  NA  EEN  BEZOEK  AAN  EEN  VELUX-SHOWROOM

(25-05-2012)                                                          Headerfoto: Een deel van de VELUX-showroom in De Meern 

Vaak gemaakte fouten bij het plaatsen van dakramen zijn: 

1. De slabbe, het horizontale gedeelte van het gootstuk dat aan de onderkant van het raam ligt, heeft geen
constante afschot maar vormt een kuil. Zie afb. 1. Oplossingen zie hieronder.

2. De gootstukken zijn niet zorgvuldig geplaatst:
De pannen sluiten zijlings te dicht aan het raam aan zodat vuil (vooral bladeren) niet goed uit de zijgoten wordt
uitgespoeld. Dit vuil houdt permanent vocht vast dat ook door alle mogelijke kieren op foute plaatsen terecht kan
komen. Zie afb.2.

3. Haakse uitlijning niet of niet zorgvuldig gedaan. Het raam is moeilijk te bedienen en sluit niet dicht. 

Oplossingen voor een slabbe die een kuil vormt:
Het raam meer naar boven plaatsen (niet de als minimum aangegeven 80mm tussen pannenkop en onderste steunlat
aanhouden, maar eerder de als maximum geldende 110mm), of het raam óf op dikkere latten leggen, óf stukjes
multiplex onder de bevestigingshoeken plaatsen. Door de twee laatstgenoemde aanpassingen komt het raam
meer naar buiten te liggen.
Het probleem dat een raam te ver binnen ligt doet zich bij de courante pannenmodellen eigenlijk nooit voor als alle
panlatten in en vlak liggen en men het raam op een gewone panlat monteert. Zie afb.1.

Onderhoud van dakramen:
Beslag eens per jaar oliën, bij het zemen van het raam eerst de randprofielen schoonmaken, want het vuil dat daar zit
houdt vocht vast dat dan tussen glas en raam komt. 

Vier foto's uit deze showroom:

afb. 06.5.10 - 1 Bij 1 is er bijna een kuil afb. 06.5.10 - 2 Deze spleet mag niet
te smal zijn

Afb. 1. De slabbe aan de onderkant. Hier mag beslist geen kuil ontstaan; bij [1] is bijna een kuil. En men had de
bovenkant van de pannen beter een beetje bij kunnen werken [2] - even eens met de haakse slijper erover heen. Dan
zou de slabbe beter liggen en niet zo gauw scheuren.

Afb.2. De goten aan de zijkant. Hier ziet u een goede afstand tussen raam en pannen. Bij een te kleine zijlingse afstand
kunnen hier bladeren blijven hangen en de afvoer van het water belemmeren.
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reserve 7

afb. 06.5.10 - 3 afb. 06.5.10 - 4

Afb. 3: Bediening zoals in grootvaders tijden, simpel en doelmatig: telescoopstok met haak!
Afb. 4: Een dwarsdoorsnede door een 'kunststof' profiel: het is eigenlijk een houten raam met kunststof coating!

Aanvulling (feb.2013):
- VELUX® dakramen zijn vanaf 2013 standaard wit afgelakt ("omdat meer dan 60% van onze klanten de ramen toch wit
afwerken"),
-  de gootstukken hebben dankzij de toepassing van meer klikbevestigingen nu minder schroeven.

Aanvulling (nov.2017):
- VELUX® levert nu ook gootstukken voor een verdiepte montage, zie 06.5.7

volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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