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Onderhoudstips
- Jaarlijks de bevestigingen en de siliconevoegen controleren.
- Teervlekken enkel met terpentijn verwijderen en grondig met water afspoelen.
- Reinigen met water en niet agressieve zeep (geen schuurmiddel), steeds overvloedig afspoelen.   
- Pvc-opstand reinigen met pvc-reiniger.

Algemeen
Vooraleer montage of onderhoud van de Skylux iWindow2™ of Skylux iWindow3™ aan te vatten, dient u alle
nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. De Skylux iWindow2™ of Skylux iWindow3™ dient door een
professioneel vakman geplaatst te worden.
Performantieverklaring via www.skylux.be.

Helling van de koepelopstand
Skylux iWindow2™ of Skylux iWindow3™ wordt geplaatst met een hellingskoek van 0° tot 25°. Om vervuiling van
de buitenkant van het glas en waterstagnatie te voorkomen, wordt een helling van 5° geadviseerd. Door de
dakhelling of de plaatsing van de opstand moet er gezorgd worden dat deze waarden gerespecteerd zijn.

SKYLUX iWindow2+ 
PVC 1620EP

Skylux iWindow2TM Skylux® pvc 
opstand 

naar keuze

0° - 25° (advies: 5°)

SKYLUX iWindow3 + 
PVC 1620EP

Skylux iWindow3TM

0° - 25° (advies: 5°)

Skylux® pvc 
opstand 

naar keuze

Inhoudstafel
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Montage van de opstand
Gebruik steeds een door AG.Plastics N.V. voorgestelde Skylux pvc-opstand, naargelang de dakbedekking.
Andere opstanden worden afgeraden, aangezien hierdoor de garantie vervalt.

Pvc opstand
Opstand: model 16/00, model 16/20 EP, model 20/00 EP(-S), model 30/20 en model 35/30.
Om de ideale luchtdichtheid te bekomen, raden we aan om ook de opstand op de raveelconstructie luchtdicht af
te kitten.
Schroef de opstand vast aan de dakconstructie doorheen het indicatielijntje van de flens (houtschroef 5,2 x 60
mm of staaldakschroef 4,8 x 60 mm). Start op 7,5 cm van de uiteinden met as-afstand van maximaal 30 cm.  

 

Trek de dakbedekking op tot tegen de bovenflens. 
Voor alle types dakbedekkingssystemen verwijzen wij naar de voorschriften van de dakbedekkingsfabrikant.
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Montage van het raam
Open de verpakking en laat het raam liggen met de onderkant naar boven. Bevestig de clipsen aan de onderkant
van het raam met de meegeleverde RVS schroeven. Start op 20 cm van de uiteinden met asafstand van maximaal
60 cm. Dit voor de montage op de pvc opstanden 16/20 EP, 20/00 EP(-S) of 35/30.
Voor de montage op pvc opstanden 16/00 of 30/20 is er een specifieke assemblageset met clipsen en schroeven
nodig, apart te bestellen. Montage hiervan gebeurt volledig analoog als deze standaard set van clipsen met
schroeven (art.nr. 41.682: set van 4 clips). 

Draai het geheel om en positioneer het boven de opstand!
Zorg dat de clipsen, met het geheel van raam en glas, niet rechtstreeks op de dakbedekking of op de ondergrond
geplaatst worden. (Dit om mogelijke beschadiging aan de dakbedekking of de clipsen te voorkomen.) Presenteer
het raam op de opstand en verdeel de speling gelijk over de 4 zijden van de opstand. Met een eenvoudige druk zal
het raam over de opstand clipsen.

Tekeningen van Skylux iWindow3,
analogie voor Skylux iWindow2.

Contoleer of alle clipsen
achter de lip van de

opstand zijn geclipst.

Voor extra borging schroeft u de clipsen nog vast doorheen de opstand,
met de meegeleverde (one-way) schroeven.
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