Dakvenster

Dakvenster
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe een dakvenster op de juiste manier in het houten shingle dak wordt geplaatst. Onderstaand is een Velux dakvenster.
Voor het plaatsen van een venster in een houten shingle dak, zijn
gootstukken nodig bedoelt voor een leien dak. Plaats eerst het
venster in de onderconstructie volgens voorschrift van de fabrikant.

Nu shingles onder het venster aan de tips inkorten. Links en
rechts van het venster een shingle plaatsen met een hoek er uit.
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De bevestigingslatten voor de shingles kunnen compleet geplaatst
worden en op de plek waar het venster geplaatst wordt maakt
men een gat in het dakbeschot ter grootte van het frame van het
venster, raadpleeg ook de handleiding van het venster.
Met de bijgeleverde hoeken (rode cirkel) wordt het frame in het
gat geplaatst. Zet de ijzeren hoeken op de latten vast zodat het
venster straks op de juiste diepte in het dak ligt.
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De volgende laag shingles onder het venster nog verder inkorten.
Bij de shingles links en rechts goed opletten op de juiste verspringing van de naden.
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De shingles kunnen geplaats worden totdat de tip (bijna) tegen de
onderzijde van het venster komen.
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Red cedar dak 8

Dakvenster
Plaats nu het eerste gedeelte van het velux gootstuk onder het
venster (zie handleiding velux)

Werk de shingles aan beide zijdes zo ver op dat de blootstellingslijn ongeveer gelijk is met bovenzijde venster.
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Nu kan weer de volgende laag shingles kan gelegd worden. Werk
de shingles niet helemaal tegen de rand van het venster aan, maar
laat een ruimte van ongeveer 1 cm (rode lijn).
Plaats nu het tweede deel van het gootstuk en leg deze net boven de blootstellingslijn, maar wees er zeker van dat deze het
eerste stuk overlapt.
Voor de zekerheid kan er ook nog een randje kit aangebracht worden zodat water nooit schuin horizontaal onder de volgende
shingle weg kan lopen. Deze handeling aan weerszijde van het
venster tot aan bovenzijde herhalen.
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Plaats nu het bovenste gedeelte van het gootstuk. Dit gedeelte
van het gootstuk moet over de spijkers van de laats geplaatste rij
shingles liggen. De volgende shingle wordt over het gootstuk
gelegd . Pak hier bij voorkeur een brede shuingle voor en zaag hier
een hoek uit zodat er tussen bovenzijde venster en shingle een
ruimte blijft van een paar centimeter.
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Leg boven het venster een rij tips (ingekorte shingles) daarna het
dak verder leggen waarbij er op gelet wordt dat bij de volgende
laag de naden boven het venster goed verspringen.

