
Voor de verwerking van SlimFix(XT)® Solar moeten de verwerkingsvoorschriften van 

SlimFix(XT)® dakelementen in acht genomen worden. In deze aanvullende verwerkingsvoorschriften 

wordt aangegeven waar de verwerking van de SlimFix(XT)® Solar isolatieplaten afwijkt en welke 

handelingen noodzakelijk zijn voor de waterkerende Solar  modules.  

  

Toepassing: Isolerende dakelementen voor hellende daken (vanaf 30˚) met een waterkerende en goed 

ventilerende onderlaag ter voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van 

zonnepanelen en pannen (indak-systemen), voor woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 2. 

SlimFix® Solar is voor toepassing bij renovatie en SlimFixXT® Solar bij nieuwbouw.  

 

SlimFix Solar kan in combinatie met een zonnepaneel (zelfs bij een glas/folie uitvoering) brandveilig toegepast 

worden volgens NEN 6063. Voorwaarde is dat zonnepanelen, bekabeling, omvormer en installatiewijze 

afgestemd zijn op een indak toepassing. Vraag uw leverancier naar de opties m.b.t. voorgenoemde zaken.  

Aanvullende verwerkingsvoorschriften SlimFix(XT)® Solar  

Productomschrijving: Voor technische informatie zie de brochure SlimFix(XT)® 

Solar of onze website: www.isobouw.nl/SlimFixSolar. 

Dit verwerkingsvoorschrift is specifiek bedoeld voor de verwerking van de 

SlimFix(XT)® Solar dakelementen inclusief het plaatsen van de waterkerende 

modules. 
 

SlimFix(XT)® Solar dient te worden verwerkt conform deze verwerkingsvoorschriften door 

vakbekwame personen. Foutieve montage/verwerking of het niet opvolgen van deze 

voorschriften kan tot constructiegebreken leiden. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of 

met onze Verkoop Binnendienst. 
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IsoBouw SlimFix Solar onderdelen 

SlimFix(XT) Solar dakelement 

Speciaal dakelement t.b.v. het SlimFix Solar 

indaksysteem. Dakelement is herkenbaar aan de 5 

tengels (i.p.v. standaard 3 tengels).  

SlimFix Solar module 

Dit is de waterkerende en ventilerende laag voor het 

SlimFix Solar-systeem.  

Belangrijk: 

• Alleen combineerbaar met SlimFix Solar(XT) 

dakelementen. 

• Past precies over de tengels.  
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IsoBouw SlimFix Solar onderdelen 
Montageplaatje (met 5x40 schroef) 

Het montageplaatje heeft de volgende 3 functies: 

1. De waterdichte bevestiging van de Solar module aan de tengels (zie fase 3). 

2. Een hulpmiddel bij de landscape montage (zie fase 5b). 

3. Een hulpmiddel bij de montage van Alu panlatten (zie fase 4). 

Het montageplaatje wordt gemonteerd met een bijgeleverd 5x40 torx25 schroef 

Alu M8 adapter 

De Alu M8 adapter (300 mm ) is noodzakelijk voor het 

PV-montagesysteem (zie fase 5a en 5b).  

Alu panlat (optioneel) 

De Alu panlat (1010 mm) vervangt de houten panlat wanneer er dakpannen 

onder het PV-systeem gebruikt worden (zie voor uitleg fase 4).  

5x60 RVS A2 schroef 

Deze speciale 5x60 RVS A2 schroef wordt gebruikt om de Alu M8 adapter en de Alu 

panlat (optioneel) te bevestigen aan het SlimFix Solar dakelement.  
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In 5 stappen een Solar ready dak 
Stap 1. Bepaal het PV veld:  
Goed meten maakt een strak indak PV systeem 

mogelijk. Zorg ervoor dat de naad links en rechts 

tussen de pannen en PV panelen maximaal 

30mm is en boven de pannen maximaal 10mm.  

Zie stap 1 PV veld en positie Solar modules blz 7 PV veld 
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Stap 2. Voorbereiding  
Bij gebruik van gootbeugels worden deze op de 
tengels van het dakelement gemonteerd.  
Een halve Solar module dient als verholen goot 
onder de dakpannen.  Pas de Solar module 
eventueel aan met stanley mes en/of 
decoupeerzaag. Zie stap 2 Voorbereiding blz 8 
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PV 

veld 

Stap 3. Montage Solar modules 
Begin rechts en werk van onder naar boven. 

Eindig links weer met een halve module 

als verholen goot   

Zie stap 3 montage solar module blz 9-10 

Stap 5. monteer Alu M8 adapters  
Verticaal voor portrait montage  
Horizontaal met montageplaatje voor 
Landscape montage  
zie stap 5a voor portrait montage en 5b 
voor landscape montage blz 12 en 13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Het SlimFix Solar Dak is klaar voor de 
afwerking  
Vogelwering, PV montage-systeem, PV panelen 
en dakpannen afwerking. Blz 14 t/m 18 

Stap 4. (optioneel) montage van de  
Alu-panlat 
Gebruiik de alu panlat alleen wanneer er onder 
het PV veld dakpannen worden toegepast. 
Bevestig de dakpan met een universele panhaak 
en een boorschroef  RVS A2 3,5 x 16 in de Alu-
panlat Zie stap 4 montage Alu Panlat blz. 11 
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Plaatsing isolerende dakelementen  
(aanvullling op het standaard SlimFix verwerkingsvoorschrift) 

Bevestiging 

De SlimFix(XT)® Solar elementen worden met  

Ø8mm schroeven en een volgplaatje op de 

onderconstructie bevestigd. Schroeven worden 

tussen de tengels geplaatst. Aantal schroeven 

ter plaatse van de plaatsvaste muurplaat 

conform onderstaande tabel.  

  

tabel 1 

  

  

 

Daarnaast moeten er ter plaatse van alle 

steunpunten (muurplaat, tussengording, 

nokgording) bij elke plaat 2 schroeven per 

oplegging worden bevestigd.  

  

LET OP! 
De 8mm schroeven niet door de tengels 
schroeven maar tussen de tengels met een 
volgplaatje. 
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Stap 1: PV veld en positie Solar modules 

a) Begin met het dak  nauwkeurig op te meten  

b) Bepaal de  positie van het PV veld t.o.v. de 

dakpannen. TIP: Bepaal de exacte breedte van: 

het PV element, en van het PV montage 

systeem, de afstand tussen de PV panelen als 

gevolg van de tussenklem en eindklem.  

c) Tussen de dakpannen en PV panelen is een naad 

van maximaal 30mm in de breedte richting en 

10mm in de hoogte richting is esthetisch en 

technisch vereist.  

d) De bovenste Solar module minimaal 20cm onder 

de pannen laten steken. 

b) De Solar module moet links en rechts van het PV 

veld +/- 40cm onder de pannen en panlatten 

doorlopen. Deze Solar module fungeert als 

verholen goot onder de dakpannen. 

c) De Solar module altijd minimaal 50mm ten 

aanzien van het dakelement laten oversteken 

zodat het water in de goot kan lopen. 

 

 

 

  

 

 

•   

>40cm 

<30mm 

50mm 

>20cm <10mm 
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Gootbeugel montage 

Bij een mast /bakgoot met gootbeugel: monteer eerst 

de gootbeugels op de tengels en plaats de goot 

alvorens de Solar modules te monteren. De Solar 

module past óver de tengel met beugel. 

Solar modules op maat snijden 

De Solar Module kan met een Stanley mes eenvoudig in 

de breedte op maat gesneden worden. De resterende 

helft van de Solar module kan aan de linker zijde van het 

PV veld gebruikt worden. 

Het op lengte maken kan het beste met een handzaag of 

decoupeerzaag. Aan de onderzijde kan het afvalstuk 

weer gebruikt worden. (Zie fase 3 montage van SlimFix 

Solar module) 

Stap 2: Voorbereiding 

Pur afsnijden 

“Uitpuilende” PUR, in de verticale PUR-naad tussen de 

dakelementen, iets onder de tengel wegsnijden i.v.m. 

de passing van de Solar module.  
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Stap 3: Montage Solar module.  

Overlap valt over beide 

rechtsliggende modules  

a) Een Solar module past precies op de breedte van 

één dakelement en heeft de overlap aan de 

rechterzijde. Begin eerst rechts met het 

verleggen van de Solar modules en verleg van 

onder naar boven.  zie figuur a en b.  

b) De volgende rij, die van onder naar boven loopt, 

overlapt de rechtsliggende module(s). 

c) De module overlappen in de hoogte 14cm.   

d) Mocht de montagevolgorde anders 

aangehouden worden let dan op de 

overlapvolgorde: links valt altijd over rechts. 

e) De Solar modules kunnen ook halfsteensverband 

gelegd worden. (zie in figuur b) 
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b. Halfsteens verband montage a. Recht verband montage 
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f) De Solar Module wordt met het montageplaatjes  en met de 
Alu M8 adapter bevestigd in de tengels. Monteer 3 
montageplaatjes in de middelste 3 tengels van het 
dakelement in de kopse overlap.  Monteer montageplaatje 4 
en 5 in de langsoverlap van de module op de hoek en in het 
midden  .  

g) Monteer de Alu M8 adapters bij voorkeur in de meest 
rechtste gelegen tengel van het dakelement. Uitzondering 
hierop is de aansluiting van PV naar dakpan. Zie detail 5a en 
5b voor uitleg over de exacte plaatsing.  

h) Links, rechts en boven het PV veld, waar panlatten en 
dakpannen komen, vervangt de panlat het montageplaatje. 
Alleen onder de dakpannen mag door de module en alleen  
ín de tengel geschroefd worden.  

LET OP!: 
• Solar modules mogen enkel in de tengel geschroefd worden en 

altijd gebruikmakend van het montageplaatje en 5x40 schroef in 
verband met de waterdichtheid. 

• Aan de nokzijde MOET de Solar module kunnen ventileren. Solar 
modules >10cm vrijhouden van de nok.  

• Plaats een montageplaatje óf alu M8 adapter over een (per 
ongeluk) gemaakt gat.  

• Door hoge temperaturen in direct zonlicht kunnen de Solar 
modules opbollen. Dit effect is normaal en het materiaal van de 
Solar module is hier tegen bestand. Bij afkoeling zal het 

materiaal weer terugkomen in zijn oorspronkelijk vorm. 

Stap 3: Montage van Solar module.  

  

5 montageplaatjes per  

Solar module 

Alu M8 adapter op  

de rechter tengel  

1 2 3 4 

5 
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• De Alu panlat (1010 mm) vervangt de houten 
panlat wanneer dakpannen onder het PV-
systeem gebruikt worden. De alu panlat is in 
combinatie met een montageplaatje 25mm 
hoog. Bij toepassing van de Alu panlat moet voor 
de hoogte rondom het PV veld een panlat van 
24mm gebruikt worden.  

• De pannen moeten met een universele panhaak 
verankerd worden. Deze kan met een RVS A2 
boorschroef 3,5 x 16 in de panlat geschroefd 
worden. Een normale panhaak zal niet passen 
omdat de alu panlat van 17,5 x 34mm meet. 

• Op de onderste panlat kan een ventilerende 
panlat met vogelwering worden bevestigd met 
een boorschroef van 3,5 x 32mm.  

LET OP: 

De Alu panlat alleen samen met montageplaatjes 
op de tengel van het SlimFix Solar dakelement 
bevestigen. Gebruik de bijbehorende 5x60 RVS 
A2 schroef. 

  

Stap 4: Montage van de alu panlat 
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Stap 5a:  Montage Alu M8 adapter bij portrait montage 

<25cm 

30cm 

L  

<1,025 m 

¼ 

L   

2/4L  

¼ L   

PV montageprofiel*   

25 cm 

• De Alu M8 adapter wordt verticaal geplaats en in de tengel 
vastgeschroefd met 2 bijbehorende schroeven RVS A2 5x60  

• Plaats de Alu M8 adapter max. 25 cm vanaf de aansluitende 
dakpan op de dichtstbijzijnde tengels 
  

  Positionering Alu M8 adapters 

• De Alu M8 adapters worden in de breedte van het dak max. om de 5 
tengels geplaatst.(h.o.h. 1,025 m). 

• In de lengte van de PV-panelen komt op 1/4 van de kopse zijden van 
het PV-paneel een Alu M8 adapter t.b.v. het PV- montagesysteem. 
Het PV-montagesysteem heeft op de Alu M8 adapter 30cm 
stelruimte. 

LET OP: 

Een juiste montage van de Alu M8 adapter heeft grote invloed op de 
sterkte van het indak-systeem bij windbelasting. Gebruik alleen de 
bijbehorende 5x60 RVS A2 schroeven en schroef deze alleen  in de 
tengels van het SlimFix Solar dakelement. 

Bij verwerking volgens het bovenstaande verwerkingvoorschrift kan de 

Alu M8 adapter 5kN rekenwaarde windbelasting per 1,6m² element aan. 

Afhankelijk van het  toegepaste montagesysteem is dit doorgaans 

geschikt voor daken  tot 10m hoogte in windgebieden I, II, en III.  

Kustgebieden en een dak hoger dan 10m alleen in overleg met IsoBouw. 

Hier dienen namelijk extra Alu M8 adapters geplaatst te worden 
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stap 5b:  Montage Alu M8 adapter bij landscape montage 

• Monteer de Alu M8 adapter horizontaal en altijd op een 
montageplaatje ter plaatse van de tengel. Per Alu M8 adapter 
zijn er 2 montageplaatjes nodig. 

• De Alu M8 adapter heeft voorgeboorde gaten op de 
tengelafstand. Schroef de Alu M8 adapter met 2 bijhorende 
schroeven in beide tengels vast.  

• In de breedte van de PV panelen komt op 1/4 van de kopse 
zijden van het PV paneel een Alu M8 adapter t.b.v. het PV-
montagesysteem. Het PV-montagesysteem heeft met de Alu 
M8 adapter 30cm stelruimte van links naar rechts. 

• Plaats de Alu M8 adapter 25 cm van het uiteinde van het PV- 
montageprofiel.  

• De Alu M8 adapter worden in de lengte van het dak om de 1 m 
geplaatst. De laatste Alu M8 adapter van een rij mag uiteraard 
op minder dan 1 m geplaatst worden, rekening houdend met 
het vorige punt. 

LET OP: 

Een juiste montage van de Alu M8 adapter heeft grote invloed op de sterkte van 

het indak-systeem bij windbelasting. Gebruik alleen de bijbehorende 5x60 RVS A2 

schroeven en schroef deze alleen  in de tengels van het SlimFix Solar dakelement. 

Bij verwerking volgens het bovenstaande verwerkingvoorschrift kan de Alu M8 

adapter 5kN rekenwaarde windbelasting per element aan. Afhankelijk van het  

toegepaste montagesysteem is dit doorgaans geschikt voor daken  tot 10m hoogte 

in windgebieden I, II, en III.  Kustgebieden en een dak hoger dan 10m alleen in 

overleg met IsoBouw. Hier dienen namelijk extra Alu M8 adapters geplaatst te 

worden 

  

30cm 
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Dubbele vogelschroot 

SlimFix Solar dak afwerking: PV paneel montage en vogelwering 

• PV montage systemen worden middels een 
hoekverbinder/montagehoek* met een bout M8 + borgmoer* 
gekoppeld aan de Alu M8 adapter. 

• Verstelbaarheid Alu M8 adapter in de lengte = 30 cm. 

• Verstelbaarheid hoogte: (afhankelijk van gebruikte 
hoekverbinder/montagehoek) +/- 20 mm.  

• Aantal hoekverbinders* is gelijk aan het aantal Alu M8 adapters. 

• Bekabelingdoorvoer via de overlap van de Solar module.  

• Plaatsen/aansluiten PV-panelen op gebruikelijke wijze. 

• Vraag de installatiehandleiding “PV montage systemen op SlimFix 
Solar”  

• Plaats rondom het Solar-veld, bij de aansluiting PV-paneel en dakpan 
een vogelwering (bijvoorbeeld 2 vogelschroten: 1 naar boven en 1 
naar beneden wijzend).   

• Controleer, zoals gebruikelijk bij goten en verholen goten, op 
vervuiling als gevolge van blad of ander afval.  
 

* deze onderdelen horen bij 
het PV montagesysteem en 
zullen bij een Solar 
leverancier besteld moeten 
worden  
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Dakvoetprofiel met  

vogelschroot 

Alu Panlat op 2 montageplaatjes 

met ventilerende panlat met vogelschroot 

Alu Panlat op 2 montageplaatjes 

Gootdetails bij bij SlimFix Solar 
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PV montage systemen 

PV montagesystemen combineerbaar 

met SlimFix Solar Alu M8 adapter: 

LET OP: 

De montage op de Alu M8 adapter vind plaats middels een 

“hoek” en een M8 bout en moer. Beide worden niet met het 

SlimFix Solar systeem meegeleverd en zullen apart besteld 

moeten worden 

via handel: http://vdh-solar.nl 

https://natec.nl/solarstell/ 

https://www.technischeunie.nl/ 
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PV montage systemen (pagina 1 van 2) 

Benodigdheden VanderValk Solar Systemen http://vdh-solar.nl 

 

alu.montagehoek 60*40 voorgemonteerd1  Van der Valk 724152                  

Zwart basisprofiel 6224mm lengte zwart2 Van der Valk 701606224ZW 

Paneelklem zwart2   Van der Valk 721550ZW         

Eindklem zwart2   Van der Valk 721552ZW    
1Aantallen onderdelen is gelijk aan aantal Alu M8 adapters bepaald middels  solar-tool.isobouw.nl 
2Aantal en types afhankelijk van aantal PV panelen, patroon. Controleer  max en min paneel dikte! 

      

  

Benodigdheden Solar Stell https://natec.nl/solarstell/ 

 
Hoekverbinder 40 x 401    220100        

M8 16mm bout en flensmoer1  ijzerwarenhandel 

Dakhaakbout M8x161   900016 

Montagerail zwart L=6180mm zwart2    226280       overige montagerails zie: http://www.solarstell.nl/ 

Easy Paneelklemmen2   Zie website http://www.solarstell.nl/solarstell-schuin-dakoplossingen/paneelklemmen 
1Aantallen onderdelen is gelijk aan aantal Alu M8 adapters bepaald middels  solar-tool.isobouw.nl 
2Aantal en types afhankelijk van aantal PV panelen, patroon. Controleer PV paneel dikte en kies juiste Easy klem. 

Voorbeeld van een hoekverbinder  
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Benodigdheden Fischer Solar-fix https://www.technischeunie.nl/ 

 
SOLAR FISH 2,100 mtr. Aluminium Profiel   517001    

SOLAR FISH 3,150 mtr. Aluminium Profiel  514850   

Solar CPN AL profielverbinder Zwart   541747   

PMC 38-44 Middenklem voorgemonteerd Zwart 513855     

PMF 40 Eindklem voorgemonteerd Zwart  513854     

HKB RHS 8x20 A2 voor Solar-Plus Profiel1  71207     

Flensmoer MU F M8 A21   571210 

Montageklem tbv. Kruisverbinding PX AL1  516998    
1Aantallen onderdelen is gelijk aan aantal Alu M8 adapters bepaald middels  solar-tool.isobouw.nl 

Benodigdheden Alius AEsthetica montagesysteem  https://aliusenergy.nl/solar/onze-producten/montagematerialen/in-

dak-systeem/ 
 

 

Let Op: Dit systeem gebruikt geen Alu M8 adapters: Het Aesthetica systeem wordt op “SlimFix Solar Montageplaatjes”” gemonteerd. De 

zogenaamde Alius Alu voetstukken worden h.o.h. om de +/-4 tengels <750mm gemonteerd i.p.v. om de gebruikelijke 1020mm. Benodigd aantal  

voetstukken worden bepaald door Alius. Onder ieder voetstuk komen 2 montageplaatjes en worden met 2 RVS A2 5 x 60 schroeven gemonteerd. 

Het aantal Solar modules en montageplaatjes overnemen van de Solar-tool.isobouw.nl 

PV montage systemen (pagina 2 van 2) 
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