Hoek en
nokshingles

Hoekshingles
In deze extra handleiding leggen we stap voor stap uit hoe de
hoekshingles het beste geplaatskunnen worden.
Hoekshingles hebben we in drie verschillende hoeken zodat er
voor elke hoek wel een passend hoekstuk is.
Onze pre-made hoekshingles zijn kant en klaar en vooraf in elkaar geniet met r.v.s. nietjes . Dit voorkomt lelijke roetsplekken
ter plaatse van de nieten.

Wanneer de twee hoeken geheel gelegd zijn kan er als extra zekerheid een strook EPDM of ander waterdicht materiaal over de
hoek geplaatst worden.
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De eerste hoekshingles worden net als bij het dak dubbel gelegd.
Dit is er voor dat de hoek voor het zicht niet af gaat hangen.
Bij de eerste hoekshingle moet de tip (bovenzijde shingle) worden weggezaagd in de lijn van de blootstellingslijn (groene pijl)
van de eerste rij dakshingles. Deze hoekshingle dient als vulling
voor de tweede hoekshingle.

Plaatsing
De dakshingles tot aan de hoek opdekken en in de schuinte van
het tegenliggende dakvlak afzagen. Probeer tegen de hoek brede
shingles te plaatsen i.v.m. het makkelijker spijkeren van de shingle. En kleine naad (pijl) tussen de shingles is toegestaan.
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Red cedar dak

Verspringing naden
Nu kan de tweede hoekshingle geplaatst worden direct over de
eerste hoekshingle heen zodat de hoek net als bij het dak dubbel
gelegd wordt.
Daarna onderste lijn op gewenste hoogte afzagen (groene pijl).
Doe dit eerst voordat de volgende hoekshingles worden gelegd.

Er zijn linker en rechterhoekshingles waardoor de naden verspringen. De hoek en nokshingles zitten op volgorde in een pak waardoor het verspringen ‘automatisch’ gebeurt. Als er een
hoekshingle breekt moet u er wel op letten om de juiste volgorde
aan te houden.
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De juiste plaatsing van de spijkers is net boven de blootstellingslijn en ongeveer 2cm uit de rand (rode pijl)
Om de hoek recht te leggen is het handig om de laatste
hoekshingle helemaal boven tegen de nok los te plaatsen en daarna een rechte lat langs de onderste en bovenste hoekshingles te
leggen . Nu heeft u een lijn waarlangs de andere hoekshingles
geplaatst kunnen worden.
Het punt waar twee of meer hoeken bij elkaar komen in de nok is
altijd creatief maatwerk.

Nokshingles
Het plaatsen van de nokshingles gaat in principe hetzelfde als de
hoekshingles.
Ook de nokshingles zitten op volgorde in een pak (zie uitleg hierboven)

Overwegende windrichting
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Naden links/rechts
verspringen

Strook folie

Optioneel ventilatiesysteem
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