
www.isobouw.nl/SlimFixFlex

IsoBouw SlimFix® Flex
Verwerkingsvoorschrift SlimFix® Flex Sparingelementen
De montage en afwerking van SlimFix® elementen dient te gebeuren conform “verwerkingsvoorschriften IsoBouw 
SlimFix® dakelementen”. Voor de sparingelementen is dit verwerkingsvoorschrift daar aanvullend op van toepassing.
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1. Extra lat in element
 T.b.v. een sparing zijn in de elementen een of meer extra 

latten aangebracht over de volledige lengte. Elementen waar 
een sparing in gemaakt kan worden, zijn bij elkaar verpakt 
(wit op wit).

4. Raveelregels aanbrengen
 Tussen de in de elementen aanwezige regels raveelregels 

aanbrengen. De doorgezaagde zijregels van de elementen 
aan de raveelregels bevestigen. Zorg ervoor dat de 
elementen aan de binnenzijde onderling niet wisselen! 
Daarna de elementen t.p.v. de elementnaad boven en onder 
de sparing kruislings schroeven volgens tekening.

2. Markeringen
  Elk sparingelement is gemarkeerd. De markeringen  

geven aan hoe de elementen tegen elkaar aan gelegd 
moeten worden. De markering geeft tevens het sparingmerk 
aan. Indien IsoBouw een legplan heeft gemaakt, kijk op de 
tekening waar de elementen exact geplaatst moeten worden.

5. Draagframe onderzijde
  Aan de binnenzijde een afwerklat 21x71 mm rondom 

aanbrengen. De afwerklat tegen het raveelhout schroeven 
zodat een dragende L ontstaat.

3. In het werk sparing uitzagen
  Tussen de aangegeven markeringen kan een sparing 

gezaagd worden volgens de lengteafmetingen van  
de te plaatsen dakvensters. Zie ook, indien aanwezig,  
het legplan van IsoBouw.

6. Zoomlat aanbrengen + aftimmeren
  De sparing rondom aftimmeren en t.b.v. evt. lekwater  

boven de sparing een zoomlat schuin aanbrengen.
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Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde 
verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van 
deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website (www.isobouw.nl) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

SlimFix® Flex dient te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Foutieve montage/verwerking 
en het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat het SlimFix® Flex dakelement beschadigd raakt, danwel dat hierdoor 
andersoortige schade ontstaat. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze technische afdeling.


