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oMschrijving
Met de dakvoet wordt het dak aan de onderzijde afgewerkt. deze afwerking moet volgens het Bouwbesluit aan een 
aantal technische eisen voldoen. Maar natuurlijk is ook een esthetisch fraaie oplossing van belang. MONIER houdt 
met beide aspecten rekening. de toepassing van een ventilerende panlat of vogelschroot panlatprofiel zorgt deze 
ervoor dat vogels, muizen en ratten geen kans krijgen om zich tussen het dakbeschot en het pannendak te nestelen. 
daarnaast draagt een ventilerende panlat of vogelschroot panlatprofiel bij aan een verbeterde ventilatie van de 
dakconstructie; geheel volgens het Bouwbesluit.

Kijk voor de verwerkingsinstructies op www.monier.nl onder services/downloads.

vENtILERENdE PaNLat
•  Het ventilerende profiel weert vogels, ratten en muizen 

(conform Bouwbesluit) en vervangt de onderste panlat. 
•  voor vlakke schubvormige dakbedekkingen 

(openingen mogen niet groter zijn dan 10 mm). 
•  Materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof voorzien 

van verwijderbare ophoogblokjes ter plaatse van 
gootbeugels.

•  100% recyclebaar.
•  Werkende lengte: ca. 1.000 mm. 
•  Hoogte panlat: ca. 30 mm.
•  Kleur: antraciet.
•  Conform Bouwbesluit.

vOGELsCHROOt PaNLatPROfIEL
•  Universeel toepasbaar. 
•  Het ventilerende profiel weert vogels, ratten en muizen 

(conform Bouwbesluit) en vervangt de onderste panlat. 
•  voor vrijwel alle schubvormige dakbedekkingen. 
•  Materiaal: hoogwaardig gespoten kunststof voorzien 

van muiswering. 
•  100% recyclebaar.
•  Werkende lengte: ca. 1.000 mm. 
•  Hoogte panlat: ca. 30 mm.
•  Kleur: antraciet.
•  Conform Bouwbesluit.

Bij verankering van de U-zone is het niet mogelijk de 
onderste rij te verankeren met een (euro-)panhaak. 
Wij adviseren de 2e panrij daardoor volledig  
te verankeren.
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