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Opbouwbeschrijving terrasoverkapping 
 
 
Wees voorzichtig met het werken op hoogte, tref voorzieningen zodat u veilig uw overkapping kunt 
monteren.  Indien u op de overkapping werken moet, gebruik dan anti-slip schoeisel, loop niet over 
de platen. Een brede plank dwars over het afdak(goed vastmaken) verdeeld uw gewicht, en is 
veiliger. Wij als Epolin kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, mocht u of 
derden iets overkomen tijdens het plaatsen en monteren van de door Epolin geleverde materialen. 
Het monteren ofwel plaatsen van de overkapping gebeurd op eigen risico. 
 
LET OP:  Vergeet niet eerst een eventuele dakgoot te monteren voor u de platen aanbrengt. Dit 
wordt achteraf misschien erg lastig! 
 

1. Indien de platen verticaal gezaagd zijn, de kanalen uitblazen of 
zuigen met bijvoorbeeld   een compressor of stofzuiger. 
 

 
 

                                                                                                                                 Dwarsdoorsnede plaat 
 

2. Polycarbonaatplaten aan de kopse kanten afplakken met anti-dust tape. De open tape komt 
aan de laagste kant van het afdak, de gesloten tape aan de hoogste zijde van het afdak. 

       Zowel de open als gesloten tape is op 1 rol opgerold! 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Open en dichte anti-dust tape 
 

3. Schuif de plaatafsluit-profielen over de tape, met het ‘neusje’ naar beneden. U laat de 
plaatafsluitprofielen aan de voorkant van uw overkapping even breed als de plaat; 980mm, 
de platen komen dan enigszins naar voren te liggen, zodat het condenswater af kan vloeien. 
Het neusje steekt dus voor de onderprofielen uit. De afsluitprofielen aan de achterkant zijn 
940mm zodat het tussen de onderliggers inpast. 

 
 

Plaat afgeplakt met open anti-dust tape, links. 
Plaatafsluitprofiel over de tape, rechts. 

 
 

4. De boven en onderprofielen op de begane grond op elkaar 
leggen, en om de +-40 cm in het midden voorboren met het 
meegeleverde boortje maat 3,5mm (2 lagen aluminium 1x door 
het bovenprofiel en 1 keer door het onderprofiel). Daarna met 
boortje 5mm alleen de 3,5mm gaatjes in het boven profiel 
uitboren. Merk de voorgeboorde boven- en onderprofielen 
zodat ze weer gemakkelijk bij elkaar te zoeken zijn tijden de 
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montage. Als het eerste gat voorgeboord is, alvast een schroef erin draaien, zodat de boven 
en onderligger  tijdens  het voorboren exact blijven liggen.  Als dan tijdens de montage weer 
de 1e schroef wordt vastgezet, kunt u de andere schroeven gemakkelijk in de voorgeboorde 
gaten draaien. 
1e schroef vastzetten op 15-20 cm vanaf begin en eind profiel, zo kunnen later de 
profielafsluitklepjes en het muurprofiel gemonteerd worden. 
(Optie:  voorboren met 5mm boortje in de bovenlijst, daarna met de boormachine de torx 
kleurkop 32mm-schroef laten draaien totdat deze zelf de draad getapt heeft. De schroeven 
kunnen op deze manier vaster worden aangedraaid.) 
 
 

 
5. Boor met boortje 5mm gaatjes in de onderprofielen, 10mm uit het hart van het profiel, om 

de 40 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zet nu de onderprofielen vast met de bijgeleverde RVS  torx-schroeven met bijgeleverd bitje, 
op uw (houten) onderconstructie. Enkele vaste maten met hele platen voor het monteren 
van de onderprofielen zijn: 

 Platen van 980mm : profielen hart op hart 1000mm 

 Platen van 1050mm: profielen hart op hart 1070mm 

 Platen van 1200mm: profielen hart op hart 1220mm 

 Van kant naar hart zijprofiel 30mm 

 Van kant naar begin plaat: 40mm 

 Van tussenplaat naar tussenplaat:20mm 
               =Plaatbreedte+ 20mm.   

 
7. De rubbers kunnen nu in de onderprofielen geschoven 

worden, op zo’n manier dat het rubber buiten het profiel 
uitsteekt richting tegenoverliggende profiel, en op lengte 
afsnijden. 

 
8. De platen in de onderprofielen leggen. Let op: met de 

open tape aan de laagste kant, alsook de 
plaatafsluitprofielen met het ‘neusje’ naar beneden. 

 
9. De gemerkte bovenprofielen op de bijbehorende 

onderprofielen leggen, en vastzetten met de bijgeleverde torx kleurkopschroeven. 

 
 



3 

 

 
Het muurprofiel  op het afdak leggen met de halfronde kant tegen de muur aan. Voorboren 
met boortje 3,5mm, door het muurprofiel en door het bovenprofiel, op +- 63 mm uit het 
opstaande afgeronde randje. Daarna enkel het gaatje in het muurprofiel uitboren met 
boortje 5mm. Vastzetten met bijgeleverde torx kleurkopschroeven. Daarna het randje 
afkitten tussen de muur en het afgeronde profiel. 
 

10. Als laatste monteert u de profielafsluitklepjes. Deze komen met de lange zijde op het profiel 
te liggen zodat met de korte zijde het profiel afgesloten wordt. Voorboren met boortje 
3,5mm door het bovenprofiel, door het centergat van de profielafsluitklepjes. Daarna 
vastzetten met de torx kleurkopschroeven. 

 
 

 
 
 

 
 

11. Geniet van het eindresultaat! 
 
 


