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Regelwerk

20x40mm houten regelwerk

Een houten regelwerk

Installatie instructie voor Tradlap panelen

Algemene informatie

Spie

De Tradlap panelen zijn gemaakt van PVC-U en ze zijn speciaal ontworpen om de buitenkant van muren te 
bekleden. De panelen zijn eenvoudig aan te brengen en geven door hun ontwerp een speciaal optisch effect. 

Bij de installatie van Tradlap moet rekening gehouden worden met het onder invloed van temperatuur 
uitzetten en krimpen van PVC-U. Per 10 graden Celsius zal 1 meter paneel niet meer dan 1 mm uitzetten. Zo 
vereist bijvoorbeeld de installatie van een 5 meter lang Tradlap paneel een vrije expansieruimte van 15mm om 
vervorming bij een stijging van de temperatuur met 50 graden Celsius te kunnen opvangen. Om vervorming 
ten gevolge van deze uitzetting te voorkomen, dient deze installatie-instructie strikt gevolgd te worden.

Het bekleden van een buitenmuur met Tradlap geeft een effectieve bescherming tegen weersinvloeden zoals 
regen, hagel, sneeuw en wind. De manier waarop de panelen in elkaar schuiven, zorgt tevens voor een goede 
ventilatie tussen muur en bekleding.

De ondergrond waarop de Tradlap wordt bevestigd, bepaalt de vlakheid. Zorg dus voor een vlakke 
ondergrond. De Tradlap dient horizontaal geïnstalleerd te worden.
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Het aanbrengen van Tradlap panelen

          

Gebruik kit ter bescherming tegen vocht.

De omlijstingsprofielen zijn aangebracht.

Bodemprofiel BBR5B

Muur

Kit

Startprofiel 
BFG54B

Kit

Startprofiel (2 
delen) BSFD290

Bodemprofiel BBR5B
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Het tweede paneel is geïnstalleerd.

Het vastzetten van panelen

Start altijd aan de onderkant met het installeren van 
Tradlap panelen.

Verbindingdprofiel (2 delen) BSJD52.

10mm expansie-opening bij 0 - 10 Celsius;  
8mm expansie-opening bij 20 - 25 Celsius.

Belangrijk. Veranker het midden van ieder 
Tradlap paneel met een spijker om het uit-
zetten onder controle te houden.

Aluminium bevestigingsclip 
BC26AL

Bodemprofiel BBR5B

Een spijker houdt het paneel op zijn 
plaats
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Het verbinden van twee panelen.

Het horizontaal verbinden

Maak horizontale verbindingen die verschoven liggen 
ten opzichte van elkaar voor een mooi optisch effect.

Het bevestigen van het bovenste paneel.

Gebruik een expansie-
opening van 15mm bij 
de installatie van een 
5 meter lang Tradlap 
paneel bij 20 graden 
Celsius

Plaats het niet ingesne-
den paneel steeds op 
het ingesneden paneel

Regelwerk

Het vrouwelijk 
deel van het 
hoekprofiel 
BSAD292

Een buitenhoek

Het mannelijk deel 
van het hoekprofiel 
BSAD292

Een binnenhoek

Startprofiel (2 delen) 
BSFD290

Lijm het laatste paneel vast aan het een 
na laatste paneel en aan het startprofiel 
(BSFD290)
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Het maken van hoeken 

Maak voor de binnenhoek gebruik van startprofiel 
BSFD290.

Maak voor de buitenhoek gebruik van het startprofiel 
BSFD290.

Installatie rondom ramen

Probeer het horizontaal inzagen van paneel a en of b te 
voorkomen.

Kit

Kit

Startprofiel 
(2 delen) 
BSFD290

Startprofiel (2 delen) 
BSFD290

Snij ruimte voor het verticale startpro-
fiel BSFD290

Startprofiel BSFD290 (open)

Startprofiel BSFD290 
compleet (gesloten)



6

Onderkant raam.

Bovenkant raam.

Bodemprofiel 
BBR5B

Watervang-
profiel BSB35

Het startprofiel be-
vestigt op het water-
vangprofiel (BSB35)
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Installatievoorbeelden
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