Buiten en binnenhoek gevel

Buitenhoek gevel
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de buitenhoek van een
gevel wordt aangebracht, op foto 1 zijn er al een paar lagen op
de gevel aangebracht.

Als de eerste shingle A om de hoek is gelegd dan kan met een
schaaf de shingle in de juiste schuinte (rode lijn) worden geschaafd van shingle B .

De pijlen geven aan dat deze rij shingles van rechts naar links is
gelegd.
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Als vlak 1 gelegd is moet de laatste shingles langs de rode lijn
(foto 2 ) afgezaagd worden voordat de shingles op vlak 2 geplaatst
kunnen worden. Dit gaat het makkelijkst door de shingle B met de
hand op positie te houden en dan aan de achterzijde af te
tekenen langs de shingle van vorige laag op vlak 2.

3

Nu wordt er een r.v.s. afwerkspijker op ongeveer 5 cm uit de onderzijde van de shingle A gezet, dit voorkomt dat de hoek open
gaat staan. Advies is om het spijkergaatje voor te boren.
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Red cedar dak 8

Binnenhoek
De hoek verbinding is nu klaar om de volgende laag te leggen. Zet
een smetlijn op de volgende blootstellingslijn.
LET OP: volgden laag van rechts naar links leggen! Op deze manier
zal de naad van de hoek steeds verspringen en dus waterdicht
worden.
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Een binnenhoek werkt ongeveer hetzelfde als een buitenhoek. De
lagen om en om van links naar rechts en dan van rechts naar links
leggen zodat de naad van de hoek verspringt.

Zet shingle horizontaal waterpas tegen de hoek en meet het verschil tussen onderzijde (0) en bovenzijde shingle en teken dit af op
shingle A. Na het afzagen/ snijden shingle strak tegen shingle B
plaatsten. Deze werkwijze in de volgende stappen telkens herhalen.
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Hieronder staan nog een paar andere mogelijkheden om een buitenhoek af te werken.

Nu hetzelfde doen voor de shingle ‘om’ de hoek. Opnieuw het
verschil meten, op maat maken en plaatsten
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Als de shingle C in de hoek is geplaats is wordt gelijk de shingle D
op de tegenhoek geplaatst.
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Op dezelfde gevel direct weer een laag leggen tot in de hoek.
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Op gevel 2 shingle in de hoek plaatsen en daarna direct weer op
gevel 2 een rij shingles leggen. Op deze manier wordt de naad van
de binnenhoek verspringend gelegd zodat hij waterdicht is.
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