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Dak- en gevelsysteem
van aluminium
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Verbinding

Dak- en gevelplaat Artikelnummer
M:   663 mm:
a =   24 mm
b =   25 mm

c = 155 mm
d =   30 mm
e =   20 mm

naturel: 40 556 64 00 1654

antraciet: 40 556 64 00 1760
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Overlappingsgebied
min. 100 mm

Overlappingsgebied
min. 1 driehoekspunt585 mm
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Afdichtband

Het SDF-dak- en gevelsys-
teem kan worden gebruikt bij 
de bedekking en bekleding 
van secundaire constructies, 
zoals bijvoorbeeld tuinhuizen.

Verbinding

SDF-windveer Artikelnummer
M:  225 mm:
a =   15 mm
b =   90 mm
c = 100 mm
d =   20 mm
e =   88 °
f  = 125 °

naturel: 40 556 64 00 1678

antraciet: 40 556 64 00 1739
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5 cm 5 cm

Variabel dekkingsgebied:

Voor de afsluiting van de 
dakrand.



Productgroep 1 Alu-kantprofiel

Dak- en gevelsysteem
van aluminium

10

SDF-aansluitprofiel Artikelnummer
M:   125 mm:
a =   72 mm

Verbinding

b =   23 mm
c =   30 mm
d =   90 °
e =   95 °

naturel: 40 556 64 00 1685

antraciet: 40 556 64 00 1746b
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Voor de Montage van de 
nokplaten.

SDF-nokplaat Artikelnummer

M:   200 mm:
a =   80 mm

Verbinding

b =   80 mm
c = 138°

naturel: 40 556 64 00 1661

antraciet: 40 556 64 00 1722b
c

a

Voor de afsluiting van de 
daknok en de gecontroleer-
de waterafvoer.
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Afdichtband

Houten wig
Onderlaag

Dakgoot

Dakbeschot
Contralatten

Belatting

Dak & gevelplaat

Kanthout

Stap 1:

Onderlaag opbrengen en 
over de nok leiden.

Stap 2:

Montage van het SAREI-dakgootsysteem. Handleiding onder video.sarei.de.

Stap 3:

Houten latten aanbrengen. Latafstand maximaal 400 x 400 mm.

Stap 4:

Montage van de aansluitprofielen aan de nok.

Stap 5:

Aanbrengen van de eerste rij platen beginnend aan de dakrand.
Gebruik per plaat min. 5 stuks dak- en gevelbouwschroeven.
In het overlappingsgebied van de platen moet afdichtband worden gelijmd.

Stap 6

Stap 6:

Montage van de windveren met loodgietersschroeven.
De bevestiging van de nokplaten gebeurt met dak- en gevelbouwschroeven direct 
door het aansluitprofiel en verplicht door de driehoekige punt van de dakplaat. 
Voorboren is vereist.

Aanbeveling: Voor een schone afsluiting gebruikt u de afsluitkap.

Het dak moet een minimale helling van 14° hebben.
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Gevelbekleding

Het plaatsen van de platen kan zowel 
horizontaal als verticaal gebeuren. 
Vastschroeven gebeurt met behulp van 
gevelbouwschroeven
Behoefte: 5 st. / plaat

De zijdelingse en bovenste aansluiting wordt 
gerealiseerd met de SDF-aansluitprofielen.

Tip: Het verbindingsprofiel kan ook worden 
gebruikt in het dagkantgedeelte "Raam & 
deur".

Toebehoren dak- en gevelsysteem

Loodgietersschroef
(Inhoud: 25 stuks)

Dak- en gevelbouwschroef
(Inhoud: 25 stuks)

Voorgecomprimeerd afdichtband
conform DIN 18542 – BG1

Dak- en gevelsysteem
van aluminium
Het SDF-systeem kan in het gevelbereik als duurzame bescherming of als „chique look“ worden 
gebruikt.

Materiaal:
A2 roestvast staal,
EPDM-afdichtring

Afmetingen:
4,5 x 20 mm

Kleuren: naturel / 
antraciet

Materiaal:
A2 roestvast staal,
EPDM-afdichtring

Afmetingen:
6 x 38 mm

Kleuren: naturel / antraciet

Materiaal:
Flexibel polyurethaanschuim met 
gemodificeerde acrylaten

Afmetingen:
10 mm x 12,5 m

Kleur: zwart

Voor de afdichting van overlappingen


