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Owolux®-Dakgoot
is verkrijgbaar bij:

www.thyssenkrupp-plastics.nl

1. Praktisch: deze goothouders worden direct aan
het vogelschroot gemonteerd.

2. Gootijzers met draaischarnier – ombuigen is over-
bodig (1). De dakhelling voor de dakgoot kan na
de montage worden bepaald (2).

3. De bekende gootijzers, verzinkt of gelakt in de
kleur van de dakgoot.

7. De dakgoten worden met een metaalzaag op de
gepaste lengte gezaagd.

8. Zaag bij een ingekorte dakgoot 2 groeven in de
achterste ronding om voor een gelijke uitzetting
te zorgen.

9. Hang de dakgoot in het gootijzer, te beginnen bij
de afvoer. Fixeer iedere goot in het midden:
Achterste verdikking van de goot 2 x insnijden ter
hoogte van de pen + buig de pen om in de
uitsparing.

10. Bij de montage met kunststof goothouders
iedere goot centreren: Boor met een 3 mm
boor een gat aan de gemarkeerde plaats van
de goothouder en draai er een spaxschroef 
4 x 15 mm in. 

11. Het verbindingsstuk wordt over de achterste
en voorste ronding gemonteerd. Let hierbij op
de markeringen – tand-groef systeem!

4. Zaag in de eerste daklat groeven voor een egale
montage van de gootijzers (om de 50-70 cm).
Haal het zaagsel van tussen de groeven en beves-
tig de gootijzers. 

5. Span een dubbel richtsnoer van het voorste
gootijzer tot aan de afvoer. Per 10 m gootlengte
een verval van 2-3 cm in acht nemen.

6. Lijn de goothouders (kunststof) met een dubbel
richtsnoer uit (net zoals gootijzers).

Voor ieder dak de juiste oplossing

12. Dakgoot onverzaagd door het spruitstuk leiden.
Teken het gat voor de afloop af.

13. Zaag het gat uit met een metaalzaag.
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De goothouders worden direct aan
de balken gemonteerd.

Lijn de goothouders met een dubbel
richtsnoer uit

De dakgoten worden met een metaal-
zaag op de gepaste lengte gezaagd.

Bij de montage met kunststof goothouders
iedere goot centreren: Boor met een 3 mm
boor een gat aan de gemarkeerde plaats 
van de goothouder.

Het verbindingsstuk wordt over de achterste
en voorste ronding gemonteerd. Let hierbij 
op de markeringen – tand-groef systeem!

Dakgoot onverzaagd door het spruitstuk 
leiden. Teken het gat voor de afloop af.

Zaag het gat uit met een metaalzaag.

Als de volledige goot met toebehoren pas zijn gemaakt, alle onderdelen lijmen

Buis voor afvoer plaatsen met de bijgeleverde pijpklemmen

1 2 3

4 5 6

7 8

9





Wijzigingen voorbehouden / © Copyright Carpentier, Aalsmeer Holland / Versie 260220


