FINISH BUILDING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Alle Finish Building onderdelen
zijn los verkrijgbaar

Bouw in 12 eenvoudige stappen uw
eigen Finish Building zelfbouwloods
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De Finish Building zelfbouwpakketten zijn inclusief:
Constructierapport

Sectionaaldeur

Franco levering

Tekeningen

Stalen loopdeur

30 jaar garantie*

Prefab elementen

Zetwerk

*op HPS200 Ultra®

Dak- en wandplaten

Bevestigingsmiddelen
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Zorg voor een opgeruimde bouwplek voordat u met de montage begint.
Plaats de elementen niet te ver van de montageplek. Wij adviseren de
elementen per gevel klaar te leggen.
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DAK- EN WANDBEPLATING

De diverse mogelijkheden

Damwandplaat

Golfplaat

Dakpanplaat

Sandwichpaneel
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Als de basis staat kunt u eenvoudig volgens de constructietekening de
volgende elementen monteren. Let goed op de positie van de koppelplaten
en de elementen.
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Monteer de voorgevel tegen het zijgevelelement. Monteer de knieplaat, die
voorzien is van getapte boutgaten, met de tapbouten aan het zijgevelelement voordat u deze rechtop zet.
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Als de voorgevel staat kan er verder worden gebouwd met de opvolgende
zijgevelelementen. Tussen de zijgevelelementen plaatst u twee ankerplaten
met de ruggen tegen elkaar in de uitsparing onder het zijgevelelement.
Daarna schuift u het volgende zijgevelelement ertegenaan en koppelt het
geheel met de ringen, bouten en de moeren.

Heeft u meer informatie nodig?
Bel ons: 0299-451243 of stuur een e-mail:
info@finish-building.com

Bij de geïsoleerde loods plaatst u de panelen verticaal tegen het frame op.
De panelen vallen in elkaar voor een mooie strakke gevel. De bijgevoegde
zetwerkprofielen zorgen voor een waterdichte aansluiting.
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Het monteren van het eerste dak-element dient haaks te gebeuren met het
voorframe. Monteer het dak-element aan de koppelplaten.
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Na het afzagen van alle panelen kunt u het zetwerk, volgens de bijgeleverde detailtekeningen, monteren dat nodig is om de dakpanelen te plaatsen.
Sorteer de panelen per dakvlak en bekijk of de dakconstructie vlak is.
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Als de constructie van de elementen gereed is dient het gebouw op de juiste
positie te staan. Zorg ervoor, dat het gebouw haaks op de ondergrond staat
en dat de elementen waterpas staan. Controleer daarbij de overhoekse maat.

Als het dakvlak geheel gemonteerd is kunnen de zetwerk afwerkkappen
gemonteerd worden op alle overgangen, zoals wandhoeken en dakranden.
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Als de panelen rondom gemonteerd zijn kunnen op de voor- en achtergevel
de panelen vlak gezaagd worden met de staalconstructie. Dit dient met
enige zorg te gebeuren. Het beste kunt u gebruik maken van een cirkelzaagmachine met een fijn staalblad.
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Plaats de dakpanelen één voor één op het dak. Zorg dat het eerste paneel haaks
wordt gemonteerd om te zorgen dat de panelen ook haaks op het dakvlak
terecht komen. Het paneel dient tot in de nok te komen tegen het andere paneel
aan. Aan de onderzijde heeft het paneel een langere bovenplaat die voorbij de
wandplaat dient te komen.
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Monteer het Finish-aqua regengootsysteem aan beide zijden van de hal.
In overleg met de leverancier van de overheaddeur kan dan de montage
hiervan worden ingepland.

