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MUURAFDEKPLATEN

BESCHRIJVING
De muurafdekplaten worden op maat geplooid uit beschermde aluminiumplaat.
Legering: Al Mg 1
Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard AOD 
Dikte: 2 mm
Lengte: 3000 mm
Vorm:  
Verticale zijden:
• model 1 (horizontaal vlak) minimum h : 50 mm met betonplex 70 mm
Breedte: muurdikte + 60 mm
De bevestigingsbeugels uit geëxtrudeerd gehard aluminium, breedte : 100 mm, 
dikte: 2 mm, met geribde stroken. De rotvrije PVC-schuimrubber strips isoleren de 
beugel van de afdekplaat. Voegovertrekken uit geplooid aluminium, 100 mm breed.

HOEKEN EN VERBINDINGEN
Alle hoekstukken (buiten-, binnen-, en topgevelhoeken), de verloop- en T-stukken 
worden gelast volgens het TIG-procédé. Speciale halve beugels op de binnen- en 
buitenhoeken beletten het opwaaien van de hoeken.

INSTALLATIE
BELANGRIJK: Een muurafdekplaat kan pas goed bevestigd worden op een 
gemetselde muur als:
• het bovenvlak van de muur vlak gecementeerd is,
• de bovenliggende holle bakstenen met een harde specie (die het boren 

toelaat) gevuld zijn, 
• de stootvoegen tot boven gevuld zijn,
• de bovenste laag bakstenen volledig vast ligt,
• de binnen- en buitenmuren even hoog zijn.

1. Leg de afdekplaten uit op de muur en duid de plaats aan van de voegen. 
Ertussen merk je de plaats aan van de beugels: reken ongeveer één beugel 
per lopende meter.

2. Om de meter maak je een beugel vast op de muur d.m.v. roestvrije 
schroeven en de rotvrije nylonpluggen, door de fabrikant bijgeleverd.  
Een helling van 3% is te voorzien in de richting van de afwatering. Maak 
gebruik van de sleufgaten voor een volmaakte uitlijning. Steeds een beugel 
gelijkmatig verdeeld over de uiteinden van een lengte plaatsen.

3. Klem de afdekplaat over de beugel en laat een uitzettingsvoeg van 5 mm 
tussen de lengten. Bij twee verschillende boordhoogten: haak eerst de 
kleinste boord over de beugel.

4. Leg een streep silicone op de randen van de naad en klem de overtrek over de 
voegen.

AFWERKING ALUMINIUM
alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodic RAL, ook anodisatie.

muur in metselwerk en/of beton

betonplex

betonplex

beugel + PVC schuimrubber
de muurafdekplaat wordt op de beugel geklemd

schroef + plug

waterafdrup
13 mm

horizontaal model bevestigingsprincipe
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buitenhoek 90°

half eindstuk aangeplooide muuropstand

schuin eindstuk

buitentophoek 135°

verloopstuk

binnentophoek 135°

eindstuk

T-stuk

STUKWERK
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COMBINATIE MET LEUNING

Maak tussen de beugels multiplex platen van 15 mm op de muur vast. Zo kunnen de spijlen voor een leuning vastgeschroefd worden doorheen de afdekplaat.
De positie van de balustrade voeten dient gekend te zijn alvorens productie te kunnen starten.

Muurafdekplaat wordt over
het geheel geclipst

2 x draadstang of betonschroef 
tot op vaste ondergrond ter doordrukking van de 
muurafdekplaat (op het center van de staander)

Betonplex
15 mm dikte
(per staander)

Betonplex
18 mm dikte
(doorlopend)

Klembeugel en betonplex plaat op dezelfde hoogte uitgepast
zodat de muurafdekplaat overal op steunt

HORIZONTALE BOGEN
muurafdekplaten, dorpels, ... OVERGANG DORPEL MUURAFDEKPLAAT

waterafdrup 10°

omkraging: minimum 5mm

dorpel

muurafdekplaat
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