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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag – met Majcoat 350

•  Majcoat 350 met tekst naar de 
verwerker gericht aanbrengen

•  Tweede baan aanbrengen
•  Banen uitlijnen met de leghulp

•  Naden thermisch lassen. Temperatuurin-
stelling bij heteluchtpistool: ca. 200 °C

•  Voorafgaand een lasproef vervaardigen

•  Baan in het overlappingsbereik fixeren
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Wind- en regendicht buiten
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Zo ziet het eruit:
•  Majcoat 350 over het gehele vlak  

aangebracht en naden gelast

Majcoat ® 350 P. 142

•  Uitstekende rollenkern  1  beschermt 
Majcoat 350 tot en met de laatste meter 

•  Snijhulp  2  Aanbrenghulp 3  en Las-
hulp 4  voor thermisch lassen in de fa-
briek of op de bouwplaats besparen tijd

•  Spijkerafdichtband conform 
gebruiksaanwijzing monteren

•  Baan fixeren met tengels
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag – met Majcoat 350 geprefabriceerd

•  Geprefabriceerde Majcoat 350 volgens 
aanbrengschema op het dakoppervlak 
uitlijnen

Zo ziet het eruit:
•  Geprefabriceerde Majcoat 350 op 

het complete dakoppervlak uitgespreid

•  Aansluitingen maken en Majcoat 350 
met tengels en spijkerafdichtband  
definitief fixeren

•  Baan op drukvaste ondergrond  
uitspreiden

•  Uitstekende delen bij de dakrand evt. 
afsnijden
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Montage vormstukken bij hoekige doorvoeren

• Onderlaag tot aan de hoekige door-
voer schuiven

• Als montagehulp Twinet gebruiken
• Buitenhoeken bij doorvoer plaatsen

• Buitenhoeken boven de stuwwater-
hoogte met aansluiten

• Alle vier de buitenhoeken thermisch 
lassen

1

Majcoat ® 350 vormstukken P. 143
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage vormstukken bij dakraam

• Onderlaag tot aan het dakraam schu-
iven

• Als montagehulp Twinet gebruiken
• Aan de onderkant van het dakraam de 

dakraamafscherming uitlijnen

• Bovenste dakraamafscherming met 
een overlappingsbereik van min. 10 
cm positioneren

• Met Twinet bevestigen en thermisch 
lassen

• Dakraamafscherming aan de bovenste 
rand met Wigluv op het dakraamframe 
aansluiten

• Dakraamafscherming thermisch lassen
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Montage vormstukken bij ronde doorvoeren

• Onderlaag tot aan de ronde doorvoer 
verschuiven

• Manchet over de buis trekken en  
lasnaad naar beneden toe uitlijnen

• Manchet thermisch lassen

• Manchet boven stuwwaterhoogte met 
Wigluv op de buis aansluiten

1 2

a   Dakgoot tin d   Wigluv 300
b   Twinet 40 e   Houten bekisting
c   Majcoat 350 f  Spantena) Traufblech

b) Twinet 40

c)  Majcoat 350

d) Wigluv black 300

e) Holzschalung

f) Sparren

a
b

c

e

f

d

Dakgootaansluiting minimale helling 
van het dak > 5°

Majcoat ® 350 vormstukken P. 143
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag

•  Baan met tekst naar de installateur 
toegekeerd aanbrengen

•  Tweede baan aanleggen
•  Banen uitlijnen met de leghulp
•  Beide scheidingsstroken losmaken

•  Verlijming binnen de drukzone stevig 
aandrukken

•  Betengeling monteren

•  Baan met Tacker boven de lijmnaad 
bevestigen
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Zo ziet het eruit •  Uitstekende rollenkern 1  beschermt 
Majcoat 250 SOB tot en met de laatste 
meter

•  Snijhulp 2  Aanbrenghulp 3  en Dub-
bele lijmzone met aan weerszijden 
aangebrachte lijm 4  besparen tijd

 Zie Tips & trucs voor het leggen  
p. 106-108
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Majcoat ® 200Majcoat ® 250 SOB P. 145P. 144 Majcoat ® 150 P. 146
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Tengels direct op het dakbeschot of 
op de gelijk met het oppervlak  
geplaatste platen van de onderlaag 
monteren

Tips en trucs

•  Tengels in de richting van de dragende 
constructie direct op de dragende 
constructie monteren, bijv. spanten

•  Belangrijk: Tengels moeten over het 
gehele vlak op een vaste 
constructielaag worden aangebracht

•  Tengels monteren met geschikte  
schroeven (bijv. met volledige schroefdraad)

•  Warmte-isolatie voldoende drukvast
•  Houten zachtboardplaten moeten als on-

derdak-/benedendekplaat gedeclareerd zijn
•  Watergel. niveau overal even hoog

Betengeling op draagconstructieA

Warmte-isolatielaag tussen  
betengeling en draagconstructieC

Betengeling op dakbeschot/ 
onderlaagB

•  Voor een doeltreffende bescherming 
tegen weersinvloeden wordt het 
gebruik van spijkerafdichtband 
aanbevolen




