
De tengellatten worden bevestigd met in elke tengellat minstens 2 nagels per Celitplaat; 

m.a.w. de tussenafstand tussen de nagels bedraagt gemiddeld minder dan 30 cm.

mogelijkheid 1: bevestiging van de panlatten doorheen tengellat en Celit tot in de keper / keperplank

tot 50 cm tot 60 cm tot 70 cm tot 81,5 cm tot 50 cm tot 60 cm tot 70 cm tot 81,5 cm

dikte tengellat

tot 15 mm   65 mm   70 mm   75 mm   75 mm   70 mm   70 mm   75 mm   80 mm

tot 20 mm   70 mm   75 mm   80 mm   80 mm   75 mm   75 mm   80 mm   80 mm

tot 25 mm   75 mm   80 mm   80 mm   90 mm   80 mm   80 mm   90 mm   90 mm

Minimale lengte van de panlatnagel = lengte van de tengellatnagel + dikte panlat - 10 mm.

mogelijkheid 2: bevestiging van de panlatten in de tengellat

tot 50 cm tot 60 cm tot 70 cm tot 81,5 cm tot 50 cm tot 60 cm tot 70 cm tot 81,5 cm

dikte tengellat

24 tot 26 mm   90 mm   90 mm 100 mm 100 mm 90 mm 100 mm 100 mm 110 mm

tot 30 mm   90 mm 100 mm 100 mm 110 mm 90 mm 100 mm 110 mm 110 mm

tot 36 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 100 mm 100 mm 110 mm 120 mm

Minimale lengte van de panlatnagel = 40 mm + dikte panlat.

Bij toepassing van Celit 3D als onderdak kan de lengte van de tengellatnagels worden gereduceerd 

met 5 mm.  De afstand tussen de kepers of keperplanken hart op hart dient te worden beperkt tot 62,5 cm.
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minimaal aantal en minimale lengte nagels bij toepassing van Celit 4D als onderdak

afstand kepers of keperplanken hart op hart afstand kepers of keperplanken hart op hart

afstand kepers of keperplanken hart op hart

lengte tengellatnagels

dakhelling tot 30° dakhelling meer dan 30°

dakhelling tot 30° dakhelling meer dan 30°

afstand kepers of keperplanken hart op hart

lengte tengellatnagelslengte tengellatnagels

lengte tengellatnagels
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