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•  Startprofiel en e.v. ongedierte werend profiel bevestigen zodat het onderste paneel voldoende steun heeft 
•  Eerst het paneel in het midden van de lengte monteren, schroeven hier links en rechts in de sleuf 
•  Vervolgens vanuit het midden naar de buitenkanten de schroeven monteren in het midden van de sleuf
•  Let op dat evt. isolatie en/of folie niet kan bollen zodat ventilatie verhinderd wordt
•  Horizontale regels mogen ventilatie niet belemmeren, hiervoor dienen eerst verticale regels aangebracht te worden

Onderhoud: 
• Schoonmaken met een sopje van zachte zeep volstaat, gebruik nooit oplosmiddelen!

* geen garantie op kleurechtheid

Belangrijk:
• Panelen vlak, droog en afgedekt (niet in direct zonlicht) opslaan 
• Controleer het materiaal altijd op eventuele gebreken, vóórdat het verwerkt wordt
• Schroef de panelen “los-vast” met bijgeleverde Profex schroef om werking mogelijk te maken
•	 Tussen	de	kopse	kanten	van	de	panelen	en	alle	hulprofielen	10mm	dilatatievoeg	(uitzetvoeg)	
• Opgewarmde lucht achter de panelen moet boven en onder door voldoende ventilatie kunnen verdwijnen

Algemeen:
• Maak gebruik van verwarmde zaag- en werkplek bij verwerking met temperaturen onder de 5°C 
• Hulpprofielen dienen vastgezet te worden met RVS nieten, nagels of schroeven
• Profex gevelbekleding kan tot 2,5 mm per meter uitzetten of krimpen

Regelwerk (panlat) en bevestiging: 
• Regeldikte minimaal 20 tot maximaal 28 mm ruimte tussen de regels verticaal nooit afsluiten voor ventilatie!
• Profex gevelbekleding dient min. 50 mm boven het maaiveld geplaatst te worden
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Profieltype Kleur Regeldikte Regelbreedte Regelafstand /
Schroefafstand

Ventilatieopening 
boven en onder

Dubbel Rabat 
Velling 
Potdeksel

270 mm
135 mm
168 mm

wit, crème, grijs 20 mm min. 30 mm 450 mm 10 mm

Dubbel Rabat  
Velling
Potdeksel

270 mm
135 mm
168 mm

donkergrijs 28 mm min. 30 mm 300 mm 15 mm

Duafort Rabat
Duafort Velling
Duafort Velling

125 mm
125 mm
200 mm

wit, crèmewit, zand, grijs 20 mm min. 30 mm 300 mm 10 mm

Duafort Velling 200 mm
donkergrijs*
eiken, vergrijsd eiken, 
donkergroen, zwartgrijs

28 mm min. 30 mm 300 mm 10 mm

Binnenhoekprofiel /
Buitenhoekprofiel

Eindprofiel

Koppelprofiel

Profex schroef Regel- / schroefafstandMidden van      profiellengte

Schroeven in midden van de sleuf Schroeven hier links en rechts in de sleuf

Startprofiel

Ongedierte 
werend profiel

Lucht uit

Ventilatie 
lucht in

Startprofiel


