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MONTAGE-INSTRUCTIE BIRD BARRIER

Inhoud van het pakket:
- 12 meter BirdBarrier
- 1 rol 12,5 mt dubbelzijdige tape

Specificatie BirdBarrier:
- Materiaal van de BirdBarrier: gelakt aluminium
- Dikte materiaal: 0,8 mm
- Lengte per stuk: 1006 mm
- Hoogte per stuk: 235 mm
- Aantal “vingers” per strekkende meter
- Hoogte van de “vingers”: 180 mm
- Hoogte dubbelzijdige tape: 25 mm
- Hechting op aluminium: 34 N/cm
- Temperatuur tijdens aanbrengen: +10°C / +40°C
- Temperatuurrange na aanbrengen: -20°C / +90°C
Aanbrengen:
Voorbereiden:
- Buitenrand zonnepanelen schoonmaken en ontvetten met
vluchtig schoonmaakmiddel
- Ontvetten van binnenkant BirdBarrier (direct onder de lip)
- Laten drogen
- Aan een zijde dubbelzijdige tape loshalen en aanbrengen
direct onder de lip.
- aanduwen/narollen
Aanbrengen op panelen:
- Loshalen dubbelzijdige tape en met lip op de BirdBarrier positioneren. Houd hierbij nog afstand
tussen de rand van het zonnepanel en de tape! Eenmaal in de juiste positie draait u de BirdBarrier
naar beneden en duwt hem krachtig tegen de zijkant van de rand van het zonnepaneel aan.
- “Vingers” zo plooien dat ze profiel dakpannen volgen en naar buiten toe uitsteken. Voorkom dat
vingers onder spanning tegen de dakbedekking/pannen drukken, dit kan er toe leiden dat de
dubbelzijdige tape loslaat.
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Opening t.b.v. drager zonnepanelen:
Op de birdbarrier staat aangegeven waar vanaf de bovenzijde een opening gemaakt kan worden
om de birdbarrier “naadloos” te monteren, ook daar waar de dragers van de zonnepanelen
uitsteken.

Optioneel:
Siliconen naad zetten aan bovenzijde lip om intreden van water naar dubbelzijdig tape te
voorkomen.
Strip kan ook nog met korte RVS schroef of (aluminium) popnagel op 3 punten per meter vastgezet
worden op rand van het panel.

NB. Benodigde aantal meters Bird Barrier:
Om niet te kort te komen qua aantal strekkende meters is het aan te raden 10% extra meters te kopen ivm
verliezen als gevolg van het laten samen laten vallen van de speciale inkepingen en de werkelijke positie
van de dragers.
Attentie!
Het aanbrengen van de BirdBarrier op daken kan een gevaar opleveren voor wie deze werkzaamheden
uitvoert. Het is daarom van belang alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is aan te bevelen
dit werk over te laten aan gespecialiseerde bedrijven, die hiervoor zijn opgeleid en werken volgens de
normen die hiervoor gelden.

