
MAAT A

SPARING=330 HORIZONTAAL

330
1½ pan

==

1. Bepaal de juiste positie van het panindekstuk, Zie 
de tabel voor maat A en figuur 1. De afstand van 
windveer tot pannen dient links en rechts gelijk te 
zijn. 

2. Maak in het dakbeschot een rechthoekig gat, dat 
overeenkomt met de sparing van het indekstuk. 

3. Haak het indekstuk achter de bovenste panlat en 
buig de bevestigingsstrippen naar beneden. 

4. Borg het indekstuk door het vastschroeven van de 
strippen aan het dakbeschot. 

5. Plaats de onderste rij pannen volgens de instructie 
van pannenfabrikant, buig de loodslab op de 
pannen en druk het lood ter plaatse van de 
verbinding  met het  indekstuk vlak. Druk de 
loodslab in de golf van de pannen en klop het lood 
goed aan. Zie figuur 6. 

6. Buig de tippen van de loodslab links en 
rechtsboven om, zodanig dat opwaaiend 
regenwater niet naar binnen kan dringen. Zie 
figuur 5. 

7. Dek het indekstuk rondom in, snij/knip (zie figuur 
4) het tochtband naast de schoorsteen in de vorm 
van de pannen, leg de halve pannen om en om 
met hele pannen naast het indekstuk en borg de 
pannen met bijbehorende panhaken volgens de 
instructies van de pannenfabrikant. 

8. De BM MINI-DELTA 2002 kan door zijn 
vierkante vorm op 4 verschillende manieren op de 
tussen-montage kast vastgeschroefd worden. Kies 
de meest gunstige manier i.v.m. de aan te sluiten 
kanalen. 

9. Plaats de BM MINI-DELTA 2002 voorzichtig op 
het indekstuk en zet de BM MINI-DELTA 2002 
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) 

11. Monteer de leidingen volgens de meegeleverde 
montagehandleidingen.

Figuur 4 Figuur 5

Algemeen:
• De plaats van de schoorsteen dient te voldoen 

aan NEN 2757. Zie voor aanvullende 
voorschiften de installatievoorschriften van 
Burgerhout of M&G 

• Indekstuk alleen geschikt voor S.N.D. pannen.
• Hellingshoeken van dak en indekstuk moeten 

overeenkomen. Zie tabel. De breedte is 1½ pan.
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Art.nr. Dakhelling Panhoogte Maat A
802816 15-30 gr. 2 pannen 120 mm
802817 30-41 gr. 2 pannen 120 mm
802818 41-50 gr. 3 pannen 170 mm
802819 50-57 gr. 3 pannen 170 mm

Montage instructie BM MINI 2002 S.N.D. panindekstuk.

1½ PAN
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