
Het inbouwen van een zonnedak met behulp van een  
        

                                   Metaalschaar  

                   type SD5-1, 1810  
                   of AK 3010  
Knippen (Vooraf): 
Indien nog nooit eerder met een DRÄCO SD5-1 is geknipt, is aan te raden eerst een stukje te oefenen. De juiste 
knipstand wordt verkregen door de machine op de zijmessen en het steunrolletje te laten steunen. De machine moet 
zelf door het materiaal “lopen”. Bochten worden linksom het kortste geknipt 
Met de SD5 kan precies lang een lijntje geknipt worden. Hiervoor kan men gebruik maken van de richtpuntjes aan de 
voorkant van de zijmessen (vaste messen). Indien de krul die uit de machine rolt te lang wordt, kan men r de krul in 
de hand te nemen. 
  

UITKNIPPEN / INBOUW ZONNEDAK: 
 

KIES de manier waarop het zonnedak wordt ingebouwd.  
 

a) Ten eerste een opening in het dak knippen en  
vervolgens de zonnehemel verwijderen. 

 
     
b) Ten eerste de zonnehemel verwijderen en 

vervolgens een opening in het dak knippen.  
 

Mogelijkheid A: Mogelijkheid B: 
1: Positie bepalen: 
Bepaal de juiste positie t.o.v. de binnenverlichting en de 
zonnekleppen (Zie inbouw - instructie zonnedak leverant). 

 

1: Positie bepalen: 
Plaats de mal tegen de binnenhemel en bepaal de juiste 
positie t.o.v. de binnenverlichting en de zonnekleppen (Zie 
inbouw - instructie zonnedak leverant). 
 
 

2: Uitknipmal plaatsen: 
Plaats de uitknipmal op de juiste plaats op het dak en 
controleer de ligging. 
Plak de mal rondom vast op het autodak. 
 

 

2: Uitknipmal plaatsen: 
Plaats de uitknipmal op de juiste plaats op het dak en 
controleer de ligging. 
Plak de mal rondom vast op het autodak. 
 

 
3:  Boren: 
Boor ongeveer 5 cm  
binnen de lijn een  
8-10 mm gat.  
 

3: Binnenhemel verwijderen:  
Monteer de -binnenhemel- uitsnijmal en snij de 
binnenhemel langs de mal uit (zie figuur 2a). 
 

4: Uitknippen van zonnedak: 
Zet het mes in het geboorde gat en zet de machine aan. 
Knip, langzaam, naar de lijn toe en knip de opening in het 
autodak. Zorg ervoor dat het afvalstrookje aan de 
binnenkant van de lijn zit.  
Laat de machine het werk doen.   
 

         
 

4: Spanten verwijderen: 
Verwijder eventuele dakspanten en dempings-materialen. 
Bitumineuze lagen kunnen het knippen verlangzamen. 
Deze lagen moeten weg om een 100% afdichting te 
verkrijgen. Gebruik voor het lossnijden van spant en 
dempingsmaterialen bij voorbeeld een (warm gemaakt) 
plamuurmes met afgeronde hoeken. 

        

 

  

 



Mogelijkheid A: Mogelijkheid B: 
5: Dakspanten: 
Eventuele dakspanten, die men onderweg tegen kan 
komen, kan men niet mee knippen.  
Men moet deze spanten van te voren traceren en ruimte 
maken tussen spant en het autodak. Het mes van de 
schaar zal nu over het spant heen  

5:  Boren: 
Boor ongeveer 5 cm  
binnen de lijn een  
8-10 mm gat.  
 
 

gaan en alleen het dakplaat knippen.  
De spanten kan men op meerder manieren traceren:  
- Nadat men een stukje geknipt heeft kann men  
  voorzichtig het dak iets optillen. 
- Men kan ook een inkeping in de zonnehemel  
  maken. 
Indien er geen ruimte tussen spant en dakplaat zit, kan 
men die ruimte maken door tussen het spant en het dak 
een wigje te slaan. 
 

7: Verwijderen dakspanten: 
De eventuele dakspanten kan men verwijderen 
door ze voorzichtig los te wikken of door ze met 
een handschaar  
b.v. een Erdi Doorloopschaar  
       weg te knippen.  

6: Uitknippen van zonnedak: 
Zet het mes in het geboorde gat en zet de machine aan. 
Knip, langzaam, naar de lijn toe en knip de opening in het 
autodak. Zorg ervoor dat het afvalstrookje aan de 
binnenkant van de lijn zit. Laat de machine het werk 
doen. 

           
 

 

 
 
7: Controle van de opening: 
Controleer de opening. Men kan ook een klein 
strookje materiaal verwijderen door met de 
machine enkelzijdig te knippen. 

8: Controle van de opening: 
Controleer de opening. Men kan ook een klein 
strookje materiaal verwijderen door met de 
machine enkelzijdig te knippen. 
 

 

 
 
8: Montage zonnedak: 
Volg de inbouw beschrijving van de zonnedak leverant. 

9: Binnenhemel verwijderen: 
Met een bij voorbeeld een mes kan nu de binnenhemel 
verwijderd worden. Vervolg verder de inbouw beschrijving 
van de zonnedak leverant. 

 

10: Montage zonnedak: 
Volg de inbouw beschrijving van de zonnedak leverant 
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