
MARLON CLICKLOC
klikpanelen voor overkappingen & carports



MARLON Clickloc is een eenvoudig te monteren 
dakpaneel dat middels een tong en groef kliksys-
teem de ideale plaat is voor veranda’s, overkappin-
gen en Car Ports. Mede doordat er geen aluminium 
koppelprofielen nodig zijn onderscheidt deze plaat 
zich in prijs, kwaliteit en efficiëntie. De panelen zijn 
geproduceerd van slagvast polycarbonaat dat 
slijtvast en duurzaam is.

Afmetingen 

Dikte 16

Nuttige breedte 500

Gewicht (kg/m²) 2,5

Thermische uitzetting (m/m °C) 6.5 x 10 -5

Isolatie U-waarde (W/m ²k) 2,0

Lichttransmissie 
Transparant 66%

Opaal 59%

MARLON Clickloc polycarbonaat panelen

Een overkapping zonder koppelprofielen

Technische gegevens van de plaat

Een perfecte prijs-kwaliteitverhouding

Naast het grote voordeel dat er niet gewerkt hoeft te worden met kop-
pelprofielen zijn er nog veel meer voordelen:

•	 Duurzaam en slijtvast

•	 Montage zonder gespecialiseerd gereedschap

•	 Makkelijk te installeren

•	 Slagvast en hagelbestendig

•	 Licht in gewicht

•	 Uv-beschermend

•	 100% recyclebaar

16 mm

Werkende breedte 500 mm

Plaatbreedte 528 mm



MARLON Clickloc
MARLON Clickloc

Siliconenkit16 mm U-profiel16 mm U-profiel

16 mm F-profiel Bevestigingsclip 16 mm F-profiel

16 mm U-profielSiliconenkit

Muurprofiel + aansluitrubber

Benodigdheden

De MARLON Clickloc panelen zijn zoals eerder vermeld eenvoudig te monteren. De 4 
profielen rondom de panelen zorgen ervoor dat het polycarbonaat kan ademen, goed 
vast zit en strak afwerkt is. Bij de montage tegen de muur zijn er 2 verschillende sys-
temen. Het ene systeem maakt gebruik van een muurprofiel met afsluitrubber en het 
andere systeem wordt afgesloten met een U-profiel. 

16 mm U-profiel
Lengte: 6 meter

16 mm F-profiel
Lengte: 7 meter

Muurprofiel
Lengte: 6,5 meter

Muuraansluitrubber
Lengte: 50m1/doos

Bevestigingsclib
Per stuk

Montage met muurprofiel Montage met U-profiel

Structuur vooraanzicht
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Voorbereiding van de montage

De montage van de MARLON Clickloc panelen gaat zeer eenvoudig en is prima alleen te doen. 
Hou bij de montage rekening met de volgende punten:

•	 Het dak moet een minimale schuinte hebben van 5 graden

•	 De panelen moeten aan de bovenzijde afgetapet worden met gesloten tape en aan de onder-
kant met ventilerende tape

•	 Na het aftapen moet de tape ingesneden worden om goed in elkaar te kunnen klikken. 

•	 Het F-profiel moet 24 mm langer zijn dan de lengte van het klikpaneel om een perfecte aanslui-
ting met het U-profiel te garanderen

•	 De kit moet geschikt zijn voor aluminium

Montage in 6 stappen

•	 Schroef het F-profiel tegen de houten gording

•	 Bevestig het U-profiel of muurprofiel aan de muur. 

•	 Snij de rand van 1 paneel af en bevestig dit paneel in het F-profiel en schuif naar boven in het U-profiel

•	 Monteer de panelen kliksgewijs in elkaar en bevestig ze aan de gording met de bevestigingsklip.

•	 Snij de overstekende rand van het paneel af en monteer het andere F-profiel 

•	 Werk de panelen af met een U-profiel aan de onderzijde

Schroef met platte kop

Bevestigingsclip

Voorgeboord gat

Ventilerende tape
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