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OWOMAK®

 

Glasheldere golfplaten uit 
polycarbonaat met 

Longlife coëxtrusie



OWOMAK-golfplaten moeten zo worden bevestigd dat de breedte-
overlappingen zich bevinden aan de zijde die uit de windrichting
ligt. Op de plaatsen waar de platen overlappen, moet de bevesti-
gingsvolgorde volgens bovenstaande tekening worden aange-
houden.

Montage van OWOMAK®-golfplaten

50-75 mm

5° min. helling

30° max. helling

50 max.

Windrichting

Montagerichting
van de platen

Bij gebruik van een muuraansluitprofiel: zie bovenstaande tekening

Lengte-overlappingen mogen niet groter zijn dan 150 mm. De
uiteinden van de overlappingen behandelen met een doorzichti-
ge, neutraal uithardende silicone, bijv. OWOSIL. Zo wordt het 
binnendringen van stof voorkomen.

Het uiteinde van de plaat mag niet meer dan 50 mm over de
onderste gording uitsteken. Om te voorkomen dat stof, insecten
of regen kunnen binnendringen, moeten bij een gesloten con-
structie vulschuim of vormdelen op de onderste gording worden
gebruikt.

Er bestaan verstelbare nokstukken voor dakhellingen van 5° tot 30°.

Breedte-overlappingen moeten volgens de tekening worden uit-
gevoerd. Afdichten met een doorzichtige, neutraal uithardende
silicone. Zo wordt het binnendringen van stof en water vermeden,
vooral bij daken met een kleine helling.

De zijkanten van de constructie kunnen met een hoekprofiel of
met hout worden afgesloten.

Condensvorming
Aan de onderzijde van een dak dat uit dun plaatmateriaal
bestaat, vormt zich condensatie. Om binnen een gesloten
constructie de vorming van condensatie tegen te gaan,
moet de vochtigheidsbron verminderd worden. Bovendien
moet er een goede luchtcirculatie zijn.



1. OWOMAK-golfplaten hebben een UV-beschermlaag die door
coëxtrusie op de buitenzijde van de plaat is aangebracht. Deze
zijde is gekenmerkt. Let er altijd op dat de plaat met deze zijde
naar buiten wordt gemonteerd.

2. Controleer of het houtbeschermingsmiddel dat op houten delen
is aangebracht, volledig droog en uitgewasemd is.

3. Gordingen, liggers of eventueel constructiedelen waarover de
OWOMAK-golfplaten gemonteerd worden, moeten wit worden
geverfd. Ook op plaatsen waar de OWOMAK-golfplaten een
ander materiaal overlappen, bijv. een metalen golfplaat, moet
het metaalgedeelte dat zich onder de OWOMAK-golfplaat
bevindt wit worden geschilderd om een eventuele vervorming
van de plaat door hitteophoping te vermijden.

4. De dakhelling moet ten minste 5° bedragen (87 mm stijging per
meter) om stilstaand water op het dak en lekkages te voorkomen
en tegelijk een zelfreinigend effect te bekomen.

5. Aanbevolen gordings- of liggerafstand

Profiel Dak Muur

Damwand (76/18) 1000 mm 1200 mm
76/18 rond 1000 mm 1200 mm
177/51 1200 mm 1400 mm

In gebieden met hoge of zeer hoge belastingen moeten de
afstanden 10-20% verkort worden.

6. OWOMAK-golfplaten moeten met roestvrije PID- of loodgieter-
schroeven met neopreen- dichtingsplaatjes worden bevestigd.
Nooit PVC-dichtingsplaatjes gebruiken. Het profiel  177/51 moet
op elke golf worden bevestigd, het profiel 76/18 op elke 2de
golf. De platen zijn alleen begaanbaar als vooraf met schuim-
rubber omwikkelde loopplanken zijn aangebracht. Bij verticale
montage dienen de platen in het golfdal te worden bevestigd.
De bevestigingspunten moeten minimaal 50 mm van de plaat-
rand verwijderd blijven. Nooit klinknagels of spijkers
gebruiken. Bij toepassing van het dichtingsmateriaal in het
overlappingsgebied steeds een neutraal uithardende silicone,
bijv. OWOSIL, gebruiken. Omdat OWOMAK-golfplaten uitzetten,
moet in de buurt van muuraansluitingen ten minste ca. 2 cm
ruimte overblijven.

7. OWOMAK-golfplaten zijn ook geschikt voor gewelfde of ge-
bogen dakbedekkingen. De minimum buigradius is 4000 mm.
Hier moet een gordingsafstand van max. 750 mm worden aan-
gehouden. De platen moeten dan zoals op de afbeelding steeds
boven een middengording bevestigd worden.

Constructie
OWOMAK-golfplaten kunnen worden toegepast bij de meest uiteenlopende constructies.

Minimum radius = 4 m
Max. gordingsafstand = 750 mm

Verwerking van OWOMAK®-golfplaten

Boren
Wij adviseren het gebruik van een kegelboor met lage snelheid. 
Ondersteun de plaat onder het boorgat om trillingen te voorkomen. 
Trek de schroeven niet te vast aan; afstandhouders zijn hierbij een 
waardevolle hulp.

Grootte van het boorgat
De boorgaten moeten tenminste 4 mm groter zijn dan de diameter van
de gebruikte schroeven of haken, dit om thermische uitzetting toe te
laten. De boorgaten moeten minimaal 50 mm van de rand verwijderd
zijn. Door de thermische uitzetting van OWOMAK moet bij de 
gebruikelijke puntsgewijze bevestiging de lengte van de platen 
beperkt worden.

De platen mogen maximaal tot de lengte van 3500 mm
worden gelegd. Bij grotere daklengten moeten twee of meer 
platen overlappend worden gemonteerd. 
De geleverde lengten van meer dan 3500 mm zijn uitsluitend 
voorraadlengtes! Platen van deze lengte moeten vóór hun plaatsing 
gedeeld worden.

8. Er moet een goede luchtcirculatie gewaarborgd zijn en te hoge
temperaturen moeten worden vermeden. Daarom moet de
luchtcirculatie in een gebouw op natuurlijke wijze of met de
juiste ventilatiemiddelen worden bewerkstelligd.



OWOMAK®-golfplaten
zijn verkrijgbaar bij:

Zagen
Voor de verwerking van OWOMAK-golfplaten kunt u electrisch of hand-
gereedschap gebruiken. Een fijn getande zaag is het meest geschikt, bijv.
een metaalzaag. Electrische zagen met fijngetande zaagbladen of zaagbladen
met diamantsplinters zijn eveneens geschikt. Als u OWOMAK-golfplaten
zaagt, moet u ervoor zorgen dat de plaat niet onder spanning staat en niet
kan trillen. Breng ter hoogte van de snijvlakken een ondersteuning aan.
Als u een handzaag gebruikt, hoeft u slechts lichte druk uit te oefenen: zet
de zaag onder een kleine hoek en zaag langzaam en gelijkmatig. Bij het
gebruik van een electrische zaag moet deze langzaam en gelijkmatig door
de plaat glijden.

Veiligheid
Nooit over OWOMAK-platen lopen. Op het dak altijd over minimaal drie
gordingen met schuimrubber omwikkelde planken aanbrengen om de last
te verdelen.

Reiniging
Door een regelmatige reiniging blijven de platen mooi en functioneel.
Opgedroogd vuil eerst met lauwwarm water losweken. Daarna het vuil voor-
zichtig verwijderen met een zachte doek of spons met zeepsop. De behande-
ling indien nodig herhalen. Naspoelen en met een zachte doek drogen.
Gebruik bij de reiniging van OWOMAK-golfplaten nooit oplosmiddelen of
alkalihoudende reinigingsmiddelen. Gebruik ook nooit borstels of spitse
voorwerpen: daardoor wordt het oppervlak beschadigd. Bij schade die
ontstaat door onvakkundige reiniging komt het recht op garantieverlening
te vervallen.
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