Montage instructie

BAKGOTEN
Polyester bakgoten, verbindings-, hoek- en eindstukken

STAP
VOOR STAP
MONTEREN

MONTEREN, HOE DOE JE DAT?
In 7 stappen eenvoudig installeren
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Gootbeugels monteren
Monteer de eerste en de laatste gootbeugel
Span de richtdraad
Plaats de gootbeugels, maximale hart
op hart afstand 600 mm
Bevestig de beugels waterpas in lijn stevig
aan de dakconstructie
Let op voldoende draagkracht aan de
uiteinden van de bakgoot
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Verbindingsstukken monteren
•

•
•

•

•
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Goot monteren

Koppel de goot door middel van de
verbindingsstukken
Let hierbij op de aanslag (zie afbeelding 1)
Plaats de klemstukken van de
verbindingsstukken volgens voorbeeld,
bovenzijde dicht (zie afbeelding 2)
Monteer de klemstukken met een passende
schroevendraaier
Draai de schroeven handvast aan

Goot fixeren
•

•

•
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Monteer de lengtes goot in de aangebrachte
gootbeugels en houd daarbij rekening met
een onderlinge afstand tussen de goten van
22 - 24 mm.

Het is noodzakelijk om elk gootdeel te fixeren
door het aanbrengen van een fixeerbeugel op
de middelste beugel van elke gootdeel
Draai de schroeven van de fixeerbeugel geheel
door de achterwand van de goot (zie afbeelding)
Buig de lip aan de voorzijde van de beugel met
de hand om de gootrand (zie afbeelding)
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Eindstukken monteren
•

Gebruik voor het monteren van de
eindstukken MS Polymer kit (zie
afbeelding)

Uitloop monteren
•

•

•

Zaag een gat met een gatzaag van Ø 80 of
Ø 100 mm, afhankelijk van diameter HWA
Draai de wartel van de uitloop handvast,
stevig aan
Beëindig de lengte van de HWA buis
20 mm onder de wartel

Ø 80
of
Ø 100 mm
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Polyester hoekstukken
monteren M120 – M170
•

•

•

De hoekstukken moeten ten opzichte van
alle bouwconstructies aan alle zijden vrij
liggen, minimaal 3 mm
De hoekstukken plaatsen met behulp
van (extra) verbindingsstukken
De hoekstukken monteren op dezelfde
wijze als de verbindingsstukken

Polyester hoekstukken
monteren M205
•

•

•

De hoekstukken moeten ten opzichte van
alle bouwconstructies aan alle zijden vrij
liggen, minimaal 3 mm
De hoekstukken van M205 zijn uitgevoerd
met verbindingsstukken
De hoekstukken monteren op dezelfde wijze
als de verbindingsstukken

LET OP: DE POLYESTER BAKGOOT MAG NIET IN EEN
GETIMMERDE GOOTCONSTRUCTIE WORDEN AANGEBRACHT.
3

COMPLEET GOOTSYSTEEM
A Verbindingsstuk

G Horizontale gootbeugel

B Gootlengte

H Verticale gootbeugel

C Binnenhoekstuk

I Renovatiebeugel

D Buitenhoekstuk

J

E Eindstuk

K Uitloop met wartel

Fixeerbeugel

F 43° gootbeugel
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Bakgoot
type M 170

OPGEWASSEN
TEGEN
REGENWATER

MEER INFORMATIE:
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RAWINSO BIEDT OPLOSSINGEN
Regenwater afkoppelen, opvangen, infiltreren en hergebruiken kan
met de oplossingen van Rawinso. Handig in droge en natte tijden.
Met ons veelzijdig samengestelde assortiment stel je een eigen
systeem samen. Ga naar rawinso.nl voor de mogelijkheden of kom
langs bij één van onze verkooppunten.
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