
haaknagel

luchtdichte aansluitingNecoroll alu vorstband

opbouw nok
Nelskamp halfronde vorst*
ruiter
ruiterbeugel

opbouw gordingkap
Nibra OVH keramische dakpan H-10
panlat 22x38, 22x50 of 24x48 mm
tengel
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Nelskamp - bouwdetail 001
Nokaansluiting hellend dak

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

* De halfronde vorst wordt d.m.v. een 
Nelskamp FOS vorsthaak verankerd aan 
de ruiter en de volgende vorst.

Nibra OVH gegolfde keramische dakpan H-10 
met Nelskamp halfronde vorst
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veeranker

elastische en
luchtdichte voegvulling

luchtdichte aansluiting

bouwmuur

Kunststof
ventilerende panlat
met onderpanprofiel

gootbeugel

haaknagel

houtdraadbout

gootplank

afdichtingsband

open stootvoeg 
t.b.v. ventilatie

wandopbouw
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

luchtdicht membraan

waterkerende laag

bakgoot

opbouw gordingkap
Nibra vlakke keramische dakpan G-10
panlat 24x48 mm
tengel min. 22 mm dik
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

4
5
°

max.10 mm

2
0
0

5
0

2
0

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Nibra vlakke keramische dakpan G-10 met kunststof ventilerende 
panlat voor optimale luchtinlaat

Nelskamp - bouwdetail 002
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)



aansluiting afplakken

luchtdichte
aansluiting

Planum uitwendige
knikpan op maat*

houtdraadbout

Spijkerpanhaak 
type 409

luchtdichte 
aansluiting

Ventilatiepan**

waterkerende,
dampdoorlatende laag

opbouw mansarde dak
Planum vlakke betondakpan
panlat 24x48 mm 
tengel min. 22 mm dik
vochtbestendige bovenplaat 3 mm 
isolatieplaat 175 mm 
plaatmateriaal 12 mm 

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Nelskamp - bouwdetail 003
Mansardedak met uitwendige knik

75°

3
0
°

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Knikpan vastzetten met
RVS schroef met 
neopreen volgring

A

B

C

Planum vlakke betondakpan met knikpan op maat

Detail dient als voorbeeld voor alle pan
modellen beton en keramisch.

* De knikpan wordt op maat geproduceerd, 
waarbij maten A, B en C kunnen varieren.  
Hierbij moeten maten A en B respectievelijk 
gemeten worden vanaf de bovenkant pan
tot de knik en vanaf de knik tot de onderste
rand van de pan, steeds gemeten in de 
zijsluiting.

Als B langer is dan 250 mm dient er ter
plaatse van onderzijde knikpan een extra
ondersteunende panlat te worden aan-
gebracht. En in overleg met leverancier
een extra verankering.

** De ventilatiepan wordt in de breedte om
de meter geplaatst. De pan bevat een 
luchtopening van 17cm².



Chaperonpan op maat*

Spijkerpanhaak
type 409

houtdraadbout

luchtdichte aansluiting

opbouw gordingkap
Finkenberger gegolfde betondakpan
panlat 22x38, 22x50 of 24x48 mm
tengel
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm 
plaatmateriaal 12 mm

Ventilatiepan**

luchtdicht membraan

wandopbouw
gestapeld binnenspouwblad

HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

Nelskamp - bouwdetail 004
Lessenaarsdak met chaperonpan (bovenzijde langsgevel)

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

10040120100

360

max.10 mm

A
B

C

waterkerende laag

waterkerende laag

spouw dichtzetten

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

Finkenberger gegolfde betondakpan met chaperonpan op maat

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,3 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Knikpan vastzetten met
RVS schroef met

neopreen volgring

* De chaperonpan wordt op maat 
geproduceerd, waarbij maten A, B, C en D
kunnen varieren. Hierbij moeten maten A 
en C gemeten worden vanaf de bovenkant
pan tot de onderste rand van de pan,
steeds gemeten in de zijsluiting.

** De ventilatiepan wordt in de breedte om
de meter geplaatst. De pan bevat een 
luchtopening van 30cm².

Detail dient als voorbeeld voor alle pan
modellen beton en keramisch.

D



afdichtingsband

open stootvoeg 
t.b.v. ventilatie

luchtdicht membraan

waterkerende laag

bouwmuur

bakgoot

wandopbouw
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

muurplaatanker

luchtdichte aansluiting

opbouw gordingkap
SPP systeem*
panlat 24x48 mm, panlatafstand 322 mm
tengel min. 24 mm dik
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm

Finkerberger gegolfde betondakpan
(met dubbelwandig absorptie element)

haaknagel

houtdraadbout

gootbeugel

gootplank

Ringleiding

Kombi-dakvoet profiel

4
5
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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* Het SPP systeem met dubbelwandige 
absorptie elementen worden in rijen 
verticaal gekoppeld met een minimale 
oppervlak van 24m²

Nelskamp - bouwdetail 005
Hellend dak met buitenwand (gootzijde langsgevel)

SPP (Solar Power Pack) systeem geschakeld op het 
dak met Finkerberger gegolfde betondakpan



waterwerende,
dampdoorlatende laag

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

voldoende isolatie aanbrengen
t.b.v. koudebrugonderbreking

wandopbouw
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

luchtdichte aansluiting

opbouw gordingkap
G-10 PV module 8 pans BIPV*

panlat 24x48 mm
vochtbestendige bovenplaat 3 mm

isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm

gording 75x220 mm

Nibra vlakke keramische dakpan G-10

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Nelskamp - bouwdetail 006
Hellend dak met buitenwand (eindgevel)

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

10040120120

380

gevelpan vastzetten met
RVS schroeven

G-10 PV module 8 pans BIPV 

tengel min. 22 mm dik

* De G-10 PV module 8 pans BIPV
heeft een breedte van 1984 mm 
en een dekkende lengte van 
394 mm. Hiermee wordt 120 Wp 
per module opgewekt.



afwerklat voorzien
van luchtdichting

wandopbouw
prefab betonwand
HR-spouwisolatie

luchtspouw
metselwerk

gording
75x220 mm

Necoroll alu vorstband

opbouw dakelement gordingkap
Nibra OVH gegolfde
keramische dakpan H-10
panlat 22x38, 22x50 of 24x48 mm
tengel
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
ribben 22x170 mm
isolatieplaat 175 mm
dampremmende laag
plaatmateriaal 10 mm

100 120 40 100

klos t.b.v. bevestigen
dakafwerking

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

aansluiting afplakken

waterkerende laag

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Nelskamp - bouwdetail 007
Lessenaarsdak met chaperonvorst (bovenzijde langsgevel)

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Chaperonvorst

FOS vorsthaak**
type 470/41

chaperonlat min. 28x48 mm 

*

Nibra OVH gegolfde keramische dakpan H-10 
met chaperonvorst

* Afstand bovenkant 1e panlat tot 
midden chaperonlat (>30° - ≤45°)

Bij het toepassen van een Nibra OVH 
dakpan H-10 min. 50 mm. En wanneer 
Nibra OVH bovenpan H-10 min. 30 mm.

** Schroef (0,6 kN/m)
minimaal 24 mm inschroefdiepte 
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slaper 75x220 mm

opwaaiverankering

luchtdichte aansluiting

water- en
luchtdicht membraan

Losse schuimstrook
met kleefstrook

haaknagel

Verholengoot 140-150*

opbouw zijwang dakkapel
gevelbekleding

regelwerk 28 mm
waterwerende,

dampdoorlatende laag
HR-isolatieplaat

stijlen 38x120 mm
isolatieplaat

dampremmende laag
dubbel plaatmateriaal

opbouw gordingkap
Nibra vlakke keramische

dubbele welpan G-10
panlat 24x48 mm

tengel min. 22 mm dik
vochtbestendige bovenplaat 3 mm

isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm

gording 75x220 mm

Nelskamp - bouwdetail 008
Hellend dak met zijwand (dakkapel)

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dakkapel ≥ 4,5 m²·K/W     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

10304012025

225

* Naad bij overlapping 
verholen goten aan de
bovenkant afdichten met
Nedsaflex rol

Nibra vlakke keramische dakpan G-10 met dubbele welpan

Nibra vlakke
keramische

dakpan G-10



luchtdichte aansluiting

Kunststof pijp Ø110 mm

Afdekplaat 200x200 mm

opbouw dakelement gordingkap
OVH gegolfde keramische dakpan H-15
panlat 24x48 mm
tengel min. 22 mm dik
ribben 28x195 mm
vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm
plaatmateriaal 12 mm

Dakfolie tape

Universele
inbouwmanchet
450x270 mm

Nelskamp 
rioolbeluchting RIO-75

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Nelskamp - bouwdetail 009
Hellend dak met dakdoorvoer

OVH gegolfde keramische dakpan H-15 
met rioolbeluchting RIO-75



Nelskamp dakdoorvoer 
MV 160 ISO 15-55°

luchtdichte aansluiting

Afdekplaat 220x220 mm

Multi adapter

Kunststof pijp Ø160 mm

Universele
inbouwmanchet
450x270 mm

Dakfolie tape

opbouw dakelement gordingkap
panlat 24x48 mm

tengel min. 22 mm dik
ribben 28x195 mm

vochtbestendige bovenplaat 3 mm
isolatieplaat 175 mm

plaatmateriaal 12 mm

Gegolfde keramische
Flachdachpan F-12-U 
Zuid

Nelskamp bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

Nelskamp - bouwdetail 010
Hellend dak met dakdoorvoer

Gegolfde keramische Flachdachpan F-12-U Zuid 
met geïsoleerde dakdoorvoer MV-160 ISO 15-55º
Bouwdetail gebaseerd op:     Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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