
PLAATSINGSHANDLEIDING Stream Lined® Rain 

 

Inleiding 

Wij danken u voor het kiezen van het Stream Lined
®
 Rain concept en zijn ervan overtuigd dat u trots 

zal zijn op dit unieke product dat een extra dimensie zal geven aan de uitstraling van uw woning. Voor 

de montage dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen en de voorschriften te volgen.  

Garantie 

Het product is bij de fabricatie gecontroleerd op kwaliteit en afwerking. De verpakking beschermt de 

coating of anodisatie tijdens het transport. Evenwel dient onmiddellijk na aankomst op de plaats van 

montage het product gecontroleerd op zichtbare fouten. Verkeerd gebruik of beschadiging tijdens de 

manipulatie of de montage zijn niet gedekt door de garantie. 

Algemene montagevoorschriften 

 Bij montage op de werf dient gewerkt te worden in een ordelijke omgeving. Scherpe of ruwe 

voorwerpen of ondergronden kunnen de afwerklaag beschadigen. Verwijder daarom de 

beschermfolie rond de afvoerbuis pas nadat de noodzakelijke voorbereidingen, zoals 

hieronder beschreven, werden uitgevoerd.  

 Gebruik enkel gereedschappen of machines die bestemd zijn voor bewerking van non-ferro 

metalen en draag bij de plaatsing de nodige bescherming (handschoenen, veiligheidsbril en 

oorbescherming).  

 Opgepast voor werken op hoogte. Maak steeds gebruik van een gekeurde stelling, 

hoogtewerker of schaarlift.  

 De fabrikant of leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen 

tijdens het plaatsen of begane vergissingen bij de opmeting. 

Plaatsing van het muurprofiel  

 Breng het muurprofiel met een afkortzaag op de gewenste lengte.  

o Voor platte daken met tapbuis en met verticale aansluitingsmogelijkheid zonder 

verbindingsbochten neemt u de afstand van begane grond of maaiveld tot net onder 

de tapbuis. Eventueel kan het stuk boven de tapbuis ook aangebracht worden, 

hoewel niet noodzakelijk. 

o Voor hellende daken met verticale aansluitingsmogelijkheid zonder 

verbindingsbochten tussen de gootuitloop en de regenwaterafvoer neemt u de afstand 

van begane grond of maaiveld tot net onder de goot. 

o Voor daken waar een verbindingsbocht van gootuitloop naar de muur nodig is neemt 

u de afstand van begane grond of maaiveld tot op de plaats waar de verticale 

regenwaterafvoer dient te stoppen voor aansluiting op het bochtstuk. 

 Breng met een smetkoord een perfect verticale lijn aan vanaf het midden van de tapbuis of 

gootuitloop. Het muurprofiel is om de 50 cm voorzien van verankeringsopeningen in een 

flexibele bevestigingslip die oneffenheden in de muur opvangt. De voorgeboorde gaten in het 

profiel geven u de mogelijkheid om op de smetlijn de boorgaten aan te duiden. 

 Het profiel moet worden vastgeschroefd met roestvrijstalen vijzen (RVS A2) met minimum 

afmeting 4.8/50 met RVS rondsel in een kwaliteitsvolle plug. Het gebruik van gewone 

verzinkte vijzen kan doorroesten van de vijzen veroorzaken en leiden tot aantasting van het 

aluminium. Het is belangrijk om het profiel muurvast te bevestigen en een rondsel te 

gebruiken. 



 Voor plaatsing van het muurprofiel op niet-keramische gevelafwerking (hout, zink, aluminium, 

lei ...) met achterliggende isolatie, raden wij aan om gebruik te maken van montagevijzen met 

een meerlengte van ongeveer 60 mm. Wanneer de isolatie bijvoorbeeld 100 mm dik is en de 

gevelafwerking 10 mm, is het gebruik van montagevijzen van 170 mm aangewezen 

(montage anker RA-P of RA-U). De montagevijzen kunnen na voorboren (met een SDS-boor 

met diameter van 6 tot 6.5 mm) zonder plug in de achterliggende muur worden ingevezen met 

TORX-bit op de schroefmachine indien de muur bestaat uit vol materiaal. Bij draagmuren uit 

snelbouw of Poroton dient gewerkt met een kwaliteitsplug zoals bijvoorbeeld die van Hilti:  

https://www.hilti.nl/ankersystemen/kunststof-ankers/r67653. Ook hier geldt gebruik van een 

RVS rondsel tussen het profiel en de kop van het montageanker.  

 Voor plaatsing tegen een crepi-afwerking kan het muurprofiel meestal eenvoudig bevestigd 

worden met een schroefplug zoals STOFIX AP die zich vastzet in de achterliggende isolatie of 

in de aangebrachte bevestigingsblokken in de isolatie met bijvoorbeeld STOFIX Quader mini. 

Hierbij dienen steeds de richtlijnen van de fabrikant van het crepi systeem gevolgd te worden. 

Deze speciale pluggen kunt u ook bij ons bestellen. 

 Het is belangrijk dat het muurprofiel bij plaatsing niet vervormt en stevig tegen de 

draagconstructie is bevestigd. Gebruik daarom steeds de bevestigingsgaten die in het 

muurprofiel zijn voorzien. 

Plaatsing van de afvoerbuis 

 Voor platte daken met aansluiting via een tapbuis: 

o Zaag de afvoerbuis haaks van lengte met een ijzerzaag of afkortmachine. U neemt 

daartoe de afstand van de aanzet van het ondergronds tracé tot de bovenkant van de 

dakrand. 

o De tapbuis moet voldoende afwateren in de richting van de afvoerbuis. Bij 

tegenhelling kan een terugloopeffect ontstaan waardoor regenwater de draagmuur 

kan bevochtigen.  

o Kort de tapbuis zodanig in dat zij met het uiteinde een drietal centimeter van de 

voorkant van de regenafvoer stopt. Voor een 80/80 afvoerbuis is dit ongeveer 75 mm 

uit het muurvlak en voor een 100/100 afvoerbuis ongeveer 95 mm.  

o Een EPDM-kous kan door ons voorzien worden als verlenging van de tapbuis naar 

beneden in de afvoer om de afwatering in de afvoer te optimaliseren. Indien men deze 

EPDM verlenging van de tapbuis toepast dient men er rekening mee te houden dat de 

tapbuis korter dient gemaakt dan hierboven beschreven, om een bocht tussen de 

tapbuis met de EPDM kous in de afvoer toe te laten. 

o Het verdient aanbeveling een loden tapbuis vooraf te omwikkelen met een 

zelfklevende EPDM band rond het raakvlak tussen de tapbuis en de rand van het gat 

in de afvoerbuis; dit om contactcorrosie te vermijden. Dit is niet nodig wanneer de 

tapbuis in PE is uitgevoerd. 

o Met een bimetaal gatzaag van goede kwaliteit dient, na correcte meting, een opening 

te worden aangebracht in de achterzijde van de afvoerbuis ter grootte van de tapbuis. 

Deze opening kan maximaal 90 mm zijn voor de afvoerbuis van 100x100 en 

maximaal 70 mm voor de afvoerbuis van 80x80. Om iets meer 

bewegingsmogelijkheid te hebben bij plaatsing mag deze opening ook ovaal of 

rechthoekig worden uitgesneden met een wipzaag. Om uitzetting en inkrimping van 

de buis toe te laten is bij grote lengten afvoerbuis (boven de 6.50m) een ovale of 

rechthoekige opening vereist. 

o Wanneer hoger beschreven voorbereidingen zijn getroffen wordt de regenafvoerbuis 

bovenaan over de tapbuis geschoven. Eén zijde van de regenafvoerbuis wordt met de 

verticaal doorlopende uitsparing in de verticaal doorlopende verdikking van het 

muurprofiel gebracht en met enige druk klikt men daarna handmatig de andere zijde 

scharnierend vast, van beneden tot boven. Gebruik van een neutrale 

https://www.hilti.nl/ankersystemen/kunststof-ankers/r67653


montagevaseline of glijmiddel vergemakkelijkt deze handeling. Gebruik van een 

hamer kan indeuking of beschadiging van de afwerklaag tot gevolg hebben met 

blijvende visuele schade. 

o Men controleert ten slotte visueel of de snapverbinding over de hele lengte van de 

afvoerbuis correct is uitgevoerd.  

o Wij raden aan zijdelings ter hoogte van de snapverbinding, langs één van de twee of 

langs beide zijden, net boven de tapbuis, een zelftappende inox borgvijs te plaatsen 

als zekering. 

o Wanneer de regenafvoer is aangebracht, wordt een connectie met het ondergronds 

rioleringsnetwerk gemaakt door middel van een overgangsstuk van diameter 110 mm 

naar vierkant 100x100 mm of 80x80 mm naargelang de gekozen afmeting van de 

Stream Lined Rain afvoerbuis. Dit stuk is bijvoorbeeld te verkrijgen bij Scala Plastics: 

www.scalaplastics.com  

o De onderzijde van de regenafvoerbuis mag tot onder het maaiveld worden uitgevoerd 

al verdient het aanbeveling dit ondergronds gedeelte te beschermen met een 

(zelfklevende) EPDM strip of een andere kwalitatieve beschermingsfolie. 

 

 Voor hellende daken met verticale aansluitingsmogelijkheid zonder verbindingsbochten tussen 

de gootuitloop en de regenwaterafvoer:  

o Zaag de afvoerbuis haaks van lengte met een ijzerzaag of afkortmachine. U neemt 

daartoe de afstand van de aanzet van het ondergronds tracé tot net onder de 

dakgoot. 

o Breng de goot uitloopbuis in de afvoerbuis. Men kan, indien er contactcorrosie kan 

optreden tussen de goot uitloopbuis en de afvoerbuis (uitloopbuis in lood of zink) 

bovenaan een kunststof verbindingsstuk inbrengen zoals hieronder beschreven of de 

goot uitloopbuis omwikkelen met een zelfklevende EPDM band.  

o Eén zijde van de regenafvoerbuis wordt met de verticaal doorlopende uitsparing in de 

verticaal doorlopende verdikking van het muurprofiel gebracht en met enige druk klikt 

men daarna handmatig de andere zijde scharnierend vast, van beneden tot boven. 

Gebruik van een neutrale montagevaseline of glijmiddel vergemakkelijkt deze 

handeling. Gebruik van een hamer kan indeuking of beschadiging van de afwerklaag 

tot gevolg hebben met blijvende visuele schade. 

o Men controleert ten slotte visueel of de snapverbinding over de hele lengte van de 

afvoerbuis correct is uitgevoerd.  

o Wij raden aan zijdelings ter hoogte van de snapverbinding, langs één van de twee of 

langs beide zijden, net boven de tapbuis, een zelftappende inox borgvijs te plaatsen 

als zekering. 

o Wanneer de regenafvoer is aangebracht, wordt een connectie met het ondergronds 

rioleringsnetwerk gemaakt door middel van een overgangsstuk van diameter 110 mm 

naar vierkant 100x100 mm of 80x80 mm naargelang de gekozen afmeting van de 

Stream Lined Rain afvoerbuis. Dit stuk is bijvoorbeeld te verkrijgen bij Scala Plastics: 

www.scalaplastics.com  

o De onderzijde van de regenafvoerbuis mag tot onder het maaiveld worden uitgevoerd 

al verdient het aanbeveling dit ondergronds gedeelte te beschermen met een 

(zelfklevende) EPDM strip of een andere kwalitatieve beschermingsfolie. 

 

 Voor daken waar een verbindingsbocht van gootuitloop naar de muur nodig is:  

o Zaag de afvoerbuis haaks van lengte met een ijzerzaag of afkortmachine. U neemt 

daartoe de afstand van de aanzet van het ondergronds tracé tot op de plaats waar de 

verticale regenwaterafvoer dient te stoppen voor aansluiting op de aansluitingsbocht. 

Hou er rekening mee dat de aansluiting van het bochtstuk met de afvoerbuis dient 

gemaakt te worden met een door ons geleverd kunststof verbindingsstuk zoals 

hieronder beschreven.  

http://www.scalaplastics.com/
http://www.scalaplastics.com/


o Neem de precieze maten van de gewenste hoeken en lengtes van de 

verbindingsbocht(en) en geef ons die door voor fabricatie op maat. Neem voor de 

lengte van de verticale delen enkele centimeters meer; het stuk kan op de werf nog 

steeds ingekort worden in de lengte richting. 

o Plaats een verbindingsstuk in de verbindingsbocht onderaan zoals hieronder 

beschreven.  

o Indien contactcorrosie kan optreden tussen de goot uitloopbuis en de afvoerbuis 

(uitloopbuis in zink of lood) kan u ook bovenaan een verbindingsstuk aanbrengen of 

de uitloopbuis omwikkelen met een zelfklevende EPDM band.  

o Breng de verbindingsbocht bovenaan in de afvoerbuis en schuif het geheel over de 

goot uitloopbuis. 

o Eén zijde van de regenafvoerbuis wordt met de verticaal doorlopende uitsparing in de 

verticaal doorlopende verdikking van het muurprofiel gebracht en met enige druk klikt 

men daarna handmatig de andere zijde scharnierend vast, van beneden tot boven. 

Gebruik van een neutrale montagevaseline of glijmiddel vergemakkelijkt deze 

handeling. Gebruik van een hamer kan indeuking of beschadiging van de afwerklaag 

tot gevolg hebben met blijvende visuele schade. 

o Men controleert ten slotte visueel of de snapverbinding over de hele lengte van de 

afvoerbuis correct is uitgevoerd.  

o Wij raden aan zijdelings ter hoogte van de snapverbinding, langs één van de twee of 

langs beide zijden, net boven de tapbuis, een zelftappende inox borgvijs te plaatsen 

als zekering. 

o Wanneer de regenafvoer is aangebracht, wordt een connectie met het ondergronds 

rioleringsnetwerk gemaakt door middel van een overgangsstuk van diameter 110 mm 

naar vierkant 100x100 mm of 80x80 mm naargelang de gekozen afmeting van de 

Stream Lined Rain afvoerbuis. Dit stuk is bijvoorbeeld te verkrijgen bij Scala Plastics: 

www.scalaplastics.com  

o De onderzijde van de regenafvoerbuis mag tot onder het maaiveld worden uitgevoerd 

al verdient het aanbeveling dit ondergronds gedeelte te beschermen met een 

(zelfklevende) EPDM strip of een andere kwalitatieve beschermingsfolie. 

Plaatsing van het verlengstuk 

Het verlengstuk is uitgevoerd in kunststof. Het kortste gedeelte boven de stootrand van dit verlengstuk 

dient gekleefd in de onderzijde van de hogere afvoerbuis met een afdichtingsmiddel dat geschikt is om 

te gebruiken zowel op aluminium als op kunststof (bijvoorbeeld Loctite Premium Black Silicone). 

Vooraf beide aanhechtingsvlakken grondig ontvetten. Voldoende lijm aanbrengen zodat een 

waterdicht geheel ontstaat. Na uitharding van de lijm kan het gedeelte van de verbindingsmof onder 

de stootrand gewoon los in de onderliggende buis worden geschoven zonder dichtingmiddel of lijm. 

LED-verlichting 

Door de U-vorm van het muurprofiel ontstaat een kanaal waar desgewenst bedrading van 

nutsbedrijven blind langs het gevelvlak kunnen worden aangebracht. De isolatie van de bedrading 

dient vooraf grondig gecontroleerd zodat geen kortsluiting of kans op elektrocutie kan ontstaan. 

Zijdelings van het muurprofiel bevindt zich een doorlopende verdieping om een LED-verlichtingslint in 

te kleven. De breedte van deze verlichtingsstrip kan maximaal 8mm zijn. De bedrading kan in de U-

vorm van het muurprofiel worden geborgen, mits het respecteren van de essentiële voorschriften voor 

gebruik van elektriciteit in vochtige omgeving. De transformator dient bij voorkeur aan de binnenzijde 

van de woning te worden opgesteld. Installatie van de verlichting dient door een bevoegd technieker 

te worden uitgevoerd volgens de regels der kunst en de voorschriften van de elektriciteitsleverancier. 

 

http://www.scalaplastics.com/


Onderhoud 

Onze producten worden afgeleverd met hoge afwerkinggraad onder kwaliteitslabel Qualanod voor de 

anodisatie en Qualicoat voor de gecoate afwerking.  

Bij levering zijn de regenafvoeren beschermd met een folie die tijdens het bouwproces de regenafvoer 

beschermt tegen agressieve producten zoals cement, slijpstof, ... of beschadiging bij aanraking met 

bouwmaterieel. Deze folie dient echter verwijderd te worden wanneer gevaar voor beschadiging is 

geweken.  

Reinigen kan gebeuren met een sopje met neutrale zeep of andere niet agressieve reinigingsmiddelen 

met een pH-waarde neutraal ( tussen 6 en 8 ). Geen solventen, zure of schurende producten 

gebruiken. 

Voor maritieme toepassingen of plaatsing in agressieve industriële omgeving dient dit bij de bestelling 

vermeld te worden. Tegen een meerprijs kan de coating hierop worden afgestemd. 


