
De opening tussen de onderzijde van de polycarbonaatplaat en de constructie wordt bij serres meestal gedicht. Afhankelijk van het

gebruikte koppelprofiel en de vorm van de onderbouw zijn er een aantal oplossingen. In verband met het krimpen en uitzetten van de 

platen kan de opening niet gedicht worden met kit! 

Onderrubber 261g - voor profiel 226 en 320.

art. nr.

80 m 261g80 op een stevige houten klos

per meter 261gpm

Profiel 226F met rubber 226G wordt meestal gebruikt bij systemen 226-261, 320-261 voor

montage op hout en bij de tot 1,4 m zelfdragende systemen 226-227 en 320-227.

De bovenzijde van het rubber in profiel 226F moet gelijk liggen met de bovenzijde van het

rubber van het koppelprofiel. Door profiel 226F in de hoek tussen de plaat en de balk te 

schuiven wordt de exacte positie bepaald. De hoogte van profiel 226F met rubber is 9 mm.

Afdichtset P226F voor de dakrand

Voor 226(H)-261, 320(H)-261, 226(H)-227 en 320(H)-227.

art. nr. 1,995 m art. nr. 4 m

blank p226fm2 p226fm4

wit p226fw2 p226fw4

ral * p226fr2 p226fr4

Profiel 285 wordt gebruikt in combinatie met onderprofielen 280 of 286, systeem Easi-Glaze 

en profiel 600. Profiel 285 wordt met een rond rubber en een vlak rubber geleverd. Het profiel kan

op een vlakke of op een schuine opstand worden geplaatst. De hellingshoek, de hoek van 

de opstand en het type koppelprofiel bepalen of een plat of een rond rubber nodig is.

De hoogte met het ronde rubber is 23 mm en met het vlakke rubber 18 mm.

Afdichtset P285F voor de dakrand

Voor onderprofiel 280, 286, profiel 600 en Easi-Glaze. Inclusief 2 rubbers.

art. nr. 1,995 m art. nr. 4 m

blank p285fm2 p285fm4

wit p285fw2 p285fw4

ral * p285fr2 p285fr4

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

OPENING tussen de PLATEN en de CONSTRUCTIE F36

groep: 10

groep: 10

groep: 10

Voor de op verwarmde ruimten zeer veel toegepaste systemen 226-261 en 320-261 is het schuin

schaven van de onderste draagbalk in combinatie met rubber 261 een goede en goedkope

oplossing. Als ook de balk langs de muur schuin loopt dan liggen de platen rondom op rubber 261.

Door deze rondom goede oplegging kan er ook glas geplaatst worden.

Knip het rubber smaller (bijv. 30 mm) als de balk smaller is dan 60 mm.

Rubber 261 wordt met lijm, kleine spijkers of nieten op de balk bevestigd.
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280g 280Hg 

H=18 mm met 280G 
H=23 mm met 280HG 

Bij een grote dakhelling ook 
geschikt voor andere systemen 

285 

H= 9 mm met 
rubber 226G 

40 mm 

rubber 261 

profiel 226F 

profiel 285 

breedte 60 mm 
dikte +/- 3 mm 

Bij een grote dakhelling ook 
geschikt voor andere systemen 
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De opening langs de muur wordt meestal met een lood-, zinkslab of met een 

aluminium profiel gedicht. Bij gesloten ruimten (serres) adviseren wij de slab 

tot in de spouw aan te brengen zodat vocht niet door de buitenmuur tot in

de leefruimte kan doortrekken. Als een lood- of zinkslab niet nodig is dan is 

een aluminium profiel een gemakkelijker alternatief. 

De profielen zijn tot 2,5 m lang en worden ter plaatse van een koppelprofiel

ingezaagd. Een butylband vormt een tweede afdichting, de band wordt 

onder de lood- of zinkslab of het profiel aangebracht.

Hoog model afdichtprofiel H75 H75 eindkapjes

Een gezet aluminium profiel, plaatdikte is 0,8 mm. Voor Multi-Link®, 280, 600, Set van 2 aluminium eindkapjes

en bij een dakhelling groter dan 15 graden ook voor de andere systemen.

art. nr. 1,245 m art. nr. 2,5 m art. nr. per set

blank H75m125 H75m25 H75epm

wit H75w125 H75w25 H75epw

crème H75c125 H75c25 H75epc

antraciet H75a125 H75a25 H75epa

ral * H75r125 H75r25 H75epr

Laag model afdichtprofiel L61 en M61 61 eindkapjes

Een gezet aluminium profiel, plaatdikte is 0,8 mm. Dakhelling tot 15 graden. Set van 2 aluminium eindkapjes

L61 voor profiel 226, Easi-Glaze     M61 voor profiel 226h en 320. 

art. nr. 1,245 m art. nr. 2,5 m art. nr. per set

blank L61m125 L61m25 L61epm

wit L61w125 L61w25 L61epw

crème L61c125 L61c25 L61epc

antraciet L61a125 L61a25 L61epa

ral * L61r125 L61r25 L61epr

Butylband

breedte art. nr. per doos art. nr. losse rol art. nr. per meter

80 mm but080ld   4 x 20 m but080lr    20 m but080lpm

100 mm but100ld   4 x 20 m but100lr    20 m but100lpm

150 mm but150ld   2 x 20 m but150lr    20 m but150lpm

200 mm but200ld   2 x 20 m but200lr    20 m but200lpm

 - Butylband bestaat uit een sterk klevende, plastische, elastische en cross-linked butylrubber en een

een Uv-bestendige en scheurvaste loodkleurige laminaatfolie.

 - Bevat geen oplosmiddelen en heeft een hoge dampdichtheid.

 - Hecht goed op hout, aluminium, staal, glas, beton en kunststof; o.a. polycarbonaat, acrylaat.

 - Zeer geschikt voor het dichten van naden; bijv.. aansluitingen tussen bouwdelen, scheuren in beton.

 - Veel gebruikt in: (woning)bouw, klimaat- en luchtbehandelingstechniek, unit- en containerbouw, enz.

Siliconen kitten en MS-polymeer

MS-polymeer is zeer geschikt voor het afdichten van de eindkapjes in een aluminium goot, zie pagina F38.

Contractors is goedgekeurd voor gebruik op polycarbonaat; per koker of per 24 kokers in een doos.

SilglazeN is ideaal voor het afwerken van afdichtprofielen H75 of L61; per koker of per 24 kokers in een doos.

art. nr. per koker art. nr. 12 kokers art. nr. 24 kokers

MS-polymeer kimspw wit kimspw12 - -

Contractors kiconhe transparant - - kiconhe24

SilglazeN kisilnhe - - kisilnhe24

* Op ral xxxx  geldt een netto toeslag van € 110,00 incl. btw per kleur per order.

Actie: netto prijs

Wordt vaak aangebracht onder een afdichtprofiel H75, L61 of onder een lood- of zinkslab.

Hoogwaardige butylband met Uv-bestendige kunststoffolie. Goedgekeurd voor gebruik op polycarbonaat.

De butylkleeflaag is wit en extra dik, 1,5 mm. De kunststoffolie aan de buitenzijde is in loodkleur.

De ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Temperatuurbereik -40
0 

C tot 90
0 

C.

transparant

F37AFDICHTING aan de BOVENZIJDE of langs een ZIJMUUR

groep: 10

groep: 10

groep: 10

groep: 10 Actie: netto prijs
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a = 7 mm 
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c L61 = 15 mm 
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butylband als 
extra afdichting  
langs de muur 

H75 en L61 worden  
overlappend gemonteerd,  
schroeven om de 50 cm 

profiel H75 of L61 

polycarbonaat plaat 

butylband 

SilglazeN siliconenkit 
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