
Algemeen:

• De plaats van de schoorsteen dient te voldoen 

aan NEN 2757.

• Zie voor aanvullende voorschiften de 

installatievoorschriften van Burgerhout of M&G

•Hellingshoeken van dak en het indekstuk moeten 

overeenkomen.
Burgerhout B.V.

Dr. A.F. Philipsweg 41 

Sparing: = schoorsteen maat -40mm

Horizontaal Sparing: = schoorsteen maat -40mm

Dr. A.F. Philipsweg 41 

Postbus 77

9400 AB Assen 

T: 0592-34 30 43 

F: 0592-34 08 25 

E: info@burgerhout.nl

1. Bepaal de juiste positie van het 

indekstuk

2. Maak in het dakbeschot een gat, 

dat overeenkomt met de sparing 

van het indekstuk. Zie figuur 1.en 

2.

Figuur  1 Figuur 2

waterkering strip 

Plak de meegeleverde  

waterkering strip  

onder de bolling van de 
2.

3. Plaats het indekstuk boven de in 

het dak gemaakte sparing.

4. Buig de bevestigingsstrippen naar 

beneden.

5. Borg het indekstuk door het 

vastschroeven van de 

bevestigingsstrippen aan het 

dakbeschot, of schroef het 

indekstuk van af de bovenzijde op 

het dak. Zie figuur 4. De schroef 

onder de bolling van de 

dakpan

het dak. Zie figuur 4. De schroef 

moet aan de buitenzijde van de 

waterkering strip vallen!

6. Plak de waterkering strip boven 

op het indekstuk onder de bolling 

van de dakpan. Zie figuur 4. en 5.

7. Plaats de onderste rij pannen 

volgens de instructie van 

pannenfabrikant, buig de slabbe

op de pannen en druk het  ter op de pannen en druk het  ter 

plaatse van de verbinding  met 

het  indekstuk vlak. Druk de 

slabbe in de golf van de pannen. 

Zie figuur 4. 5. en 6.

8. Borg de pannen met 

bijbehorende panhaken volgens 

de instructies van de 

pannenfabrikant.

9. Plaats de PREFAB-DELTA 9. Plaats de PREFAB-DELTA 

voorzichtig op het indekstuk en 

zet de BM PREFAB-DELTA met 

behulp van een waterpas recht en 

draai de bevestigingsbouten aan.

10. Schroef aan de binnenkant van 

het dakbeschot een geïsoleerde 

dakbeschotplaat (separaat te 

bestellen)

Figuur 3 Figuur4

Figuur5 Figuur 6
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