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Stap 1
Plaats de zwarte kunststof voetplaat op de dakbedekking ter 
hoogte van de gewenste locatie. Schroef de kunststof voet-
plaat met 4 schroeven vast. De gekozen schroef is afhankelijk 
van de dikte van de isolatie en de ondergrond waarin je deze 
bevestigt. (de grote gaten zijn bestemd voor houtwolce-
mentschroeven)

Stap 2
Plaats het manchet (met beschermfolie) over de voetplaat en 
teken met een vetkrijt de randzone af. Het manchet kan nu 
conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant wa-
terdicht ingewerkt worden. Primer de voetplaat en de aan-
wezige dakbedekking in met een EPDM primer. (De EPDM 
primer heeft een droogtijd van circa 5 minuten)

Stap 3
Verwijder de beschermfolie van de Covertape en plaats het 
manchet voorzichtig op de voetplaat en de dakbedekking. 
Werk voorzichtig en gelijkmatig van binnen naar buiten en 
voorkom vorming van grote luchtbellen onder het materiaal. 
Druk het manchet nu stevig aan met een geschikte aandruk-
rol. Gebruik bij voorkeur een smalle aandrukrol rondom de 
voetplaat. (zie afbeelding)

Quick-Slide Montageanker
 Algemene montagehandleiding  ( EPDM - Zelfklevende Cover tape)

Volg onderstaande eenvoudige stappen voor de plaatsing van het montageanker. 
Maak altijd de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen.
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ALGEMENE MONTAGEHANDLEIDING  (RONA®top EPDM - Zelfklevende Cover tape)

Volg onderstaande eenvoudige stappen voor de plaatsing van het montageanker.
Maak altijd de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen.
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Stap 4
Plaats de speciale zwarte EPDM afdichtingring. Plaats hier-
over de zwarte afdekkap. In de voetplaat verwerkt bevindt 
zich een bus met schroefdraad, breng de meegeleverde 
draadstang hierin aan en draai de draadstang handvast aan. 

Stap 5
Breng als laatste de meegeleverde borgmoer aan en draai 
deze met een moersleutel stevig vast. Verzegel het manchet, 
rondom, met een UV bestendige EPDM-kit. Het montagean-
ker is nu mechanisch bevestigd en waterdicht aan de dakcon-
structie aangebracht.

OPBOUW EN ONDERDELEN RONA®PV ANKER
A  Draadeind M10 x 100 RVS A2(1)

B  Borgmoer M10 RVS A2(1)

C  Afdekkap Ø 66 mm
D  EPDM afdichtring 2,0 mm
E  Dakbedekking Ø 330 mm
F  Bevestingsplaat Ø 150 mm
(1) Indien gewenst kan A4 kwaliteit geleverd worden.

ALGEMENE MONTAGEHANDLEIDING  (RONA®top EPDM - Zelfklevende Cover tape)


