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SlimFix® RenoGoot

Voorbereiding
Het dak isoleren met SlimFix Reno+/RenoTwin 
Verplaats de 1ste rij dakpannen van de buren en verwijder 
de oude panlatten (Bij SlimFix Reno+ ook de tengels 
verwijderen). 

De aansluitingen met het oude dak luchtdicht maken
(alleen bij toepassing van SlimFix RenoTwin).

Een afschuifregel plaatsen.

EPDM folie op de afschuifregel plaatsen (minimaal 140 mm 
langer dan de nieuwe gootlat).

Verwerkingsvoorschrift SlimFix® RenoGoot 
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Toepassing: Voor het esthetisch en waterdicht afwerken van  na-geïsoleerde daken met SlimFix® Reno+/RenoTwin. 

Verticale SlimFix 
RenoGoot:

T.b.v. het waterdicht en esthetisch afwerken van de aansluiting tussen een na-geïsoleerd dak met 
SlimFix® Reno+/RenoTwin en een niet geïsoleerd  dak. Met de verticale RenoGoot worden tevens 
eventuele doorzakkingen van het niet geïsoleerde dak opgevangen.

Horizontale SlimFix 
RenoGoot: 

T.b.v. het opvangen van het regenwater aan de gootzijde bij een na-geïsoleerd dak met  
SlimFix® Reno+/RenoTwin zonder dat de bestaande goot moet worden aangepast.

Product
omschrijving:

Voor technische informatie, 
zie de brochure: SlimFix® RenoGoot of www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot

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



SlimFix® RenoGoot
Bij toepassing van SlimFix RenoTwin de aansluiting luchtdicht 
afwerken (eventueel ook al verticaal).

SlimFix Reno+ of SlimFix RenoTwin plaatsen.

Plaatsing horizontale SlimFix® RenoGoot
Aan de onderzijde een 50 mm brede panlat plaatsen.

De kopplaat monteren met 2 schroeven in de hiernaast 
aangegeven gaatjes.  

De goot in de kopplaat hangen.

De brackets monteren (3 stuks per horizontale goot, 
2x aan de uiteinden en 1x in het midden, via de 
voorgeboorde gaatjes). D.m.v. de brackets is de 
horizontale RenoGoot onderling te verbinden.

Koppeling van 2 horizontale RenoGoten



SlimFix® RenoGoot
De panlatten plaatsen en de waterlijn van de nieuwe pannen 
bepalen.

De kopplaat aansluitend ombuigen.

Plaatsing verticale SlimFix® RenoGoot
Plaats een extra tengel (22 mm hoog) aan de zijkant van het 
paneel.

Op de verholen goot de cellenband plakken. De cellenband is 
150 cm lang en de goot 160 cm. Begin met plakken aan de 
zijde waar de 0 op het profiel staat.  

Schroef de verholen goot op de oude panlatten.  
De verholen goot moet 'afwateren' in de bestaande 
goot.



SlimFix® RenoGoot

IsoBouw Systems bv  •  Postbus 1  •  NL-5710 AA  Someren  •  Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11  
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00  •  E-mail: info@isobouw.nl  •  Internet: www.isobouw.nl

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.

www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot
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Schuif de volgende verholen goot in de reeds eerder 
gemonteerde verholen goot.

Knip bij de nok de verholen goot in en buig deze over naar 
de andere zijde van het dak.

Schroef de afdekkap op de extra tengel.

Leg de pannen van de buren op de verholen goot.   

Plaats de nieuwe (gevel)pannen op het na-geïsoleerde dak.


