totaalvisie op
het platte dak

december 2016 / nummer 27

DAK
INNOVATIE

Energiedaken

een nieuwe kijk op
dakbedekkingsconstructies

In deze uitgave:

Goede opleiding is het halve werk
Nieuwbouwproject vliegtuighangar ACMalta
Parate kennis of gedateerde ervaring?
Het belang van afschot versus consequenties aansprakelijkheid
Zichtinspectie alleen is niet toereikend

N

W
U
IE

GEPA
TENT

EERD

Inhoud

december 2016 / nummer 27

RenoTop

HR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken
Bij renovatiedaken voor het platte dak zijn de bestaande dakranden vaak een belemmering om het dak met
isolatiewaarde van Rc 3,5 of hoger na te isoleren. Dit probleem geldt voor alle isolatiematerialen.
Met RenoTopHR behoort dit probleem tot het verleden. Met deze gepatenteerde innovatie van IsoBouw kunnen
hoge isolatiewaarden worden bereikt zonder aanpassingen aan de waterkerende detaillering. Werken met
RenoTopHR is niet alleen voordeliger, maar ook sneller, milieuvriendelijker en kwalitatief beter.
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Bestaande details blijven behouden.
Eenvoudige randdetaillering.
Minder naden in de gootbaan.
Lagere systeemprijs dan traditioneel.
De beste milieuclassificatie.

04
06
08
11
12
14
16
17
18
21
22
25
26
28
31
32
34
35

In the picture: Energiedaken
Nieuwbouwproject vliegtuighangar ACMalta
Wetenswaardigheden
Dakopinie: Parate kennis of gedateerde ervaring?
Valbeveiliging Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Renovatie woonboot Amsterdam
Introductie Sopralene Optima Ultra White D-Tox
Aslon EPDM daktegels geven het dak uitstraling
Royal Roofing Materials praktijkopleidingen
Vraag & Antwoord
Royal ontmoet: Martijn Giling
Afstand tussen ervaring en kennis wordt groter
In stelling: Het belang van afschot versus de consequenties van aansprakelijkheid
Kwaliteit in beeld
Snapshots: laat uw project zien!
Zichtinspectie alleen is niet toereikend bij een goed dakadvies
Kort nieuws
Royal in beeld

Huzarenstukje
Het herstel zet verder door. Het CBS
meldt dat, naast het weer dat temperatuurrecords breekt, het economisch beeld
in Nederland steeds verder verbetert
volgens de conjunctuurbarometer. Het
vertrouwen onder consumenten en producenten groeit en de investeringen,
consumptie en export nemen waarneembaar toe. Ook de groeiverwachtingen
voor 2017 worden in onze sector positief
ingeschat, alhoewel de utiliteitsbouw nog
iets achter de feiten aan hobbelt.
Royal Roofing Materials is klaar voor
de toekomst. Binnenkort betrekken we
onze nieuwbouw in Wijchen, bestaande
uit hoofdkantoor en distributiecentrum.
In nauwelijks vijf maanden tijd hebben
onze bouwpartners het gebouw op een
perceel van ruim 15.000 m² neergezet. Op
een locatie die is gelegen op nagenoeg de
rand van Nijmegen, de stad waar het in
1980 bedrijfsmatig allemaal is begonnen.
In Nederlands oudste stad voltrekt zich
nog een huzarenstukje van grote omvang.

www.isobouw.nl/RenoTop

In slechts achttien maanden wordt daar
de monumentale Waalbrug, ruim 600
meter lang en in 1936 de brug met de
langste hoofdoverspanning, onderhanden
genomen. Het betonnen wegdek wordt
vervangen en de staalconstructie krijgt
een schilderbeurt.
Ook onze verkoopvestiging in Weert is
gerenoveerd. Het pand heeft nu een echte
Royal-uitstraling en het assortiment is
uitgebreid en binnenkort openen we er
de vijfde Royal-shop. Verder heeft Royal
een wel heel bijzonder uitje gemaakt naar
Malta. Het dak van de Kunstacademie
in Utrecht is mede dankzij Royal een
stuk veiliger geworden. Ook hebben we
vele cursisten, die in het kader van de
komende Wet Kwaliteitsborging een
Royal opleiding volgden, in het zonnetje mogen zetten. In deze uitgave van de
Dakinnovatie leest u er meer over.

Jos de Nijs

Algemeen Directeur
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In the picture

Ook in Nederland is het platte dak inmiddels toegevoegd aan het
arsenaal aan oppervlakten om zonne-energie systemen op een
eenvoudige manier de ruimte te geven. Voor de dakbedekkingsconstructie is dat een punt van aandacht. Het vraagt een goede
voorbereiding, om het geheel zodanig op elkaar af te stemmen
dat levensduurverwachtingen, extra belastingen en mechanische
beschadigingen niet leiden tot discussies achteraf.

Energiedaken,
toekomst met nieuwe kijk op dakbedekkingsconstructies
Er zijn de afgelopen jaren grote zonneenergie parken op het dak toegepast.
Het platte dak leent zich daar in feite
uitstekend voor. Het oppervlak is vlak en
meestal meer dan groot genoeg. Naast dat
feit is een plat dak makkelijk bereikbaar
en in te richten als werkvlak voor de
montage voor zonne-energiesystemen.
De groei zit er zeker behoorlijk in. Op die
manier draagt menig gebouweigenaar bij
aan een beter milieu. Soms zelfs zo sterk
dat het voor hem een marketingonderdeel
wordt.
Ruim twintig jaar geleden waren er al van
deze maatschappelijk betrokken gebouweigenaren, die het dak vol lieten zetten
met bijvoorbeeld PV-panelen. Deze trend
heeft zich in positieve zin doorgezet. In de
afgelopen jaren is de techniek, montage en
het effect op de dakbedekkingsconstructie
beter in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld
een grotere vraag ontstaan naar reflecterende dakbedekking, omdat de reflectie
van daglicht bij een zonne-energiesysteem
nu eenmaal een positief effect heeft op het
rendement van het systeem.
Inmiddels is de laatste jaren ook ervaring
opgedaan met de schadebeelden en de
4

oorzaak van schades op de dakbedekkingsconstructie door zonne-energiesystemen. Er is regelgeving gekomen voor
bijvoorbeeld de windbelasting van deze
energiesystemen op het dak. De NEN 7250
(bouwkundige aspecten van zonneenergiesystemen en integratie in daken
en gevels) geven duidelijk aan wat wel en
niet kan met deze systemen op het dak.
Naast deze NEN-norm voor de energiesystemen blijft de geldende NEN6707/
NPR6708 voor dakbedekkingsconstructies
onverminderd van kracht. Het zogenaamde stapelen – combineren - van NENnormen, omdat dit beter uitkomt, is
vandaag de dag niet aan de orde.
Helaas is er ook negatieve ervaring
opgedaan, als het gaat over de impact
van energiesystemen op de dakbedekkingsconstructie. De belasting van het
energiesysteem op de dakbedekking en
onderliggende isolatie kan in kort tijdsbestek leiden tot mechanische beschadigingen of erger. Een foutieve ondersteuning van geballaste energiesystemen op
te kleine of foutieve voetjes drukt menige
isolatie kapot, met alle gevolgen van dien
voor de dakbedekking. De juiste ondersteuning, afgestemd op de toegepaste of

geplande dakbedekkingsconstructie, kan
dit voorkomen.
In de kunststof dakbedekkingsbranche is
ten aanzien van body en levensduurverwachting een dringend advies uitgegaan
om op PVC dakbedekking geplaatste panelen alleen toe te laten wanneer de PVC
minimaal 2 mm dik is. Na deze publicatie
van branchevereniging Vekudak hebben
producenten, leveranciers en garantieverzekeraars dit advies ook overgenomen.

De tijd zal leren of ook bij andere dakbedekkingsmaterialen dit advies wordt
overgenomen. Garantiegevers hebben in
de voorwaarden altijd een uitsluiting van
dekking, als er een bouwkundig probleem
of een mechanische beschadiging ten
grondslag ligt aan een lekkage of andersoortig probleem. Dit geldt dus als een
punt van aandacht bij het ontwerp voor
het aanbrengen van diverse dakbedekkingsconstructies, maar zeker ook bij de
vergelijking tussen offertes. De te leveren

garantiedekkingen geven hier de doorslag bij de juiste keuze van dakmateriaal
wanneer tevens wordt gekozen voor een
zonne-energiesysteem op het platte dak.

Vomar Distributiecentrum Alkmaar
17.250 m2 dakrenovatie met daaroverheen
een zonnestroomsysteem van ruim
4100 PV-panelen.

Meubelboulevard Homecenter Wolvega
Ruim 18.000 m2 dakrenovatie met daarop
ca. 15.000 PV-panelen.

Vaak wordt de problematiek vanuit
de zonne-energie systeemleveranciers,
door onbekendheid met dakbedekkingsconstructies en de mogelijkheden en
beperkingen daarvan, erg makkelijk
doorgeschoven naar de dakaannemer.
Die is immers verantwoordelijk voor de

waterdichtheid en de drukvastheid van de
dakbedekkingsconstructie. Communicatie
en overleg met elkaar, om kennis en kunde
te delen, is voor nu en in de toekomst
een absolute noodzaak. Bij het ontwerp
moet in feite al bekend zijn of en in welk
tijdsbestek er ook zonne-energiesystemen
worden toegepast. Als dat duidelijk is,
kan ook de juiste invulling van te kiezen
materialen vorm krijgen.

In de loop der jaren zijn er al mooie projecten
gerealiseerd. We noemen graag een aantal
recent gerealiseerde projecten, waarbij
afstemming tussen partijen prima heeft
gefunctioneerd. Bij de aanpak van deze
projecten stond maatschappelijk verantwoord
ondernemen centraal en was de focus gericht
op het behalen van de benodigde energie uit
natuurlijke bronnen:

Arriva Heerenveen
680 m2 dak en 126 PV-panelen.

5

Nieuwbouwproject vliegtuighangar ACMalta

Flagon TPO
neemt hoge
vlucht op Malta

Project: nieuwbouw vliegtuighangar
op internationale luchthaven Malta
Opdrachtgever: ACMalta
Bouwteam: VSB Malta BV
Leverancier dakmaterialen:
Delbouw Horst
Uitvoering dak kantoorgedeelte:
Heesmans Dakwerken BV, Helmond
Realisatie: april-oktober 2016
Dakoppervlak kantoorgedeelte:
ca. 600 m2
Toegepaste dakmaterialen:
Kantoordak:
- Dampremmer: PE-folie
- PIR-afschotisolatie Therma TT46
van Kingspan
- Toplaag: Flagon TPO, losliggend
geballast met Zoontjens dreentegels
Goot van 70 meter op vliegtuighangar:
- PIR-isolatie Therma TR 26
van Kingspan
- Toplaag: Royal PVC
6

Hoe raakt een Brabants dakdekkersbedrijf verzeild op een exotisch eiland
middenin de Middellandse Zee?
Volgens directeur Eric Tils van
Heesmans Dakwerken B.V. in Helmond is
het antwoord op die vraag niet moeilijk.
“Er liggen eigenlijk heel praktische
overwegingen aan ten grondslag. Aviation
Cosmetics, kortweg AC, is een Eindhovens
bedrijf dat al meer dan twintig jaar is gespecialiseerd in het beschilderen van passagiersvliegtuigen. Toen het niet lukte om
hier in Nederland een bouwvergunning
te krijgen voor een grote vliegtuighangar,
zijn ze daarvoor uitgeweken naar Malta.
Voor dit project werd een bouwteam
samengesteld: VSB Malta BV. Bouwbedrijf
Van de Ven uit Veghel, waarvoor wij al
jarenlang werken, heeft ons toen gevraagd
om ook deel te nemen aan het bouwteam,
louter bestaande uit Brabantse bedrijven.
Naast ons zusterbedrijf Heesmans Installatietechniek zitten hierin onder meer ook
een architectenbureau, een staalconstructeur en een betonvloerenspecialist.”

Hoge reflectiewaarde

De afmetingen van de vliegtuighangar
op Malta zijn immens: 70 x 80 meter, bij

Op de internationale luchthaven van Malta verrees dit jaar een
immens grote vliegtuighangar van ACMalta, een van oorsprong
Eindhovens bedrijf dat is gespecialiseerd in het beschilderen van
passagiersvliegtuigen. In het bouwteam van louter Brabantse
bedrijven zat ook Heesmans Dakwerken uit Helmond. Voor het
600 m2 grote dak van het kantoorgebouw van de vliegtuighangar
was alleen het beste goed genoeg; daarom viel de keuze op
Flagon TPO geleverd door Royal Roofing Materials.

een hoogte van maximaal 24 meter.“Dat
is het hoogste punt in de nok, speciaal zo
ontworpen zodat de staart van de Airbus
A380 in het gebouw past. De hangar
is namelijk vooral bedoeld voor het
beschilderen van dit momenteel grootste
passagiersvliegtuig ter wereld. Omdat
de hangar zo groot is, bestaat die niet uit
één stuk, maar uit twee afzonderlijke met
sandwichpanelen aan elkaar gebouwde
delen. Daar tussenin bevindt zich een
70 meter lange goot die wij hebben voorzien van PIR-isolatie Therma TR 26 van
Kingspan, met daar overheen een toplaag
van Royal PVC P.” De voornaamste klus
voor Heesmans Dakwerken was echter
het 600 m² grote dak van het bijbehorende kantoorgedeelte.“Op de betonnen
onderconstructie is eerst een dampremmende laag PE-folie gekomen, waarbij
de naden aan elkaar zijn gelast”, vervolgt
Eric.“Daar overheen is de afschotisolatie
Therma TT46 van Kingspan aangebracht,
in dikte variërend van 75 mm tot 195 mm.
Als toplaag is gekozen voor Flagon TPO,
want de opdrachtgever hechtte veel
waarde aan een kwalitatief hoogwaardige
kunststof dakbedekking. Bijkomend voordeel is dat het een witte dakbedekking

is met een uitstekende reflectiewaarde.
Hierdoor wordt de oppervlaktetemperatuur op het dak gereduceerd en warmt het
kantoorgebouw minder snel op. Zeker op
zo’n warm eiland is dat natuurlijk heel
belangrijk.”

Stormvaste dreentegels

Door de voorbijrazende vliegtuigen van
de nabije start- en landingsbaan wordt
het dak aan enorme krachten bloot gesteld.“Vanwege deze hoge windbelasting
hebben wij het hele kantoordak losliggend
geballast met dreentegels van Zoontjens”,
zegt Eric.“Dankzij deze goed beloopbare
betonnen tegels is het dak niet alleen
stormvast, maar kan het in de toekomst
ook eenvoudig als dakterras worden ingericht; want ook dat was een wens van de
opdrachtgever.”

Logistieke operatie

De bouw van een vliegtuighanger op
Malta is geen alledaags project.“Het
vergde dan ook een minutieuze voorbereiding”, zegt Eric.“Al in 2011 zijn de eerste
voorbereidingen begonnen. Het was een
complexe logistieke operatie: alles moest
vanuit Nederland worden gecoördineerd

en ook alle benodigde bouwmaterialen
moesten van hieruit naar Malta worden
getransporteerd. Het was ook belangrijk
om ervoor te zorgen dat de dakdekkers
altijd voldoende voorraad aan klein materieel hadden. Want je moet je voorstellen dat op Malta zelf die artikelen bijna
nergens verkrijgbaar zijn. Dus als je wat
extra schroefjes, boutjes of kit nodig
hebt, kun je daarvoor niet even naar de
zaak gaan.” In april van dit jaar ging een
team van drie dakdekkers van Heesmans
voor het eerst naar Malta.“In totaal zijn
onze dakdekkers zo’n vijf weken bezig
geweest met de uitvoering. Alleen voor het
aanbrengen van de dreentegels hebben we
gebruikgemaakt van lokale vakmensen.
De uitvoering ging overigens niet in één
keer, maar met tussenpozen. Daardoor zijn
onze dakdekkers zo’n vier keer naar Malta
moeten reizen. Al met al vraag je daarmee
heel wat van je werknemers, want het is
toch niet niks om dagenlang zo ver van
huis te zijn. Maar het is allemaal in goed
overleg gebeurd en voor onze dakdekkers was het een prachtige uitdaging. En
voor ons bedrijf was het vooral een mooie
ervaring om in zo’n bouwteam te mogen
werken.”
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Wetenswaardigheden

Ombouwset maakt Uniroof AT/ST
ook geschikt voor het lassen
van bitumen dakbanen

Assortiment Royal
nog beter afgestemd op NEN 6050
brandveilig detailleren

Begin dit jaar introduceerde Leister Benelux
de Uniroof AT/ST. Een lasautomaat, die
speciaal is ontwikkeld om te kunnen lassen
dichtbij de dakrand of op plekken waar
slechts beperkte ruimte is. Dit met name
vanwege de dunne behuizingconstructie en
de verschuifbare transportas. Met 17,5 kg is
de Uniroof AT/ST gemakkelijk te vervoeren.
De lasautomaat is leverbaar in de volledig
geregelde AT-versie met digitaal display en
als aangestuurde ST-variant met potentiometers.

Sinds 2009 is de NEN 6050 een norm in brandveilig detailleren.
Later is deze norm ook opgenomen in het Bouwbesluit 2012.
Nu ruim zeven jaar later constateren we dat de dakaannemers en
verzekeraars elkaar steeds beter vinden. De dakaannemer vindt zijn
weg in de keuzes die hij moet maken: brandveilig doorgaan met
bitumen of een stap zetten naar toepassing van kunststof dakmateriaal. De leverancierstrainingen, de beter leesbare verwerkingsrichtlijnen van de fabrikanten en de completering van het assortiment op het gebied van brandveilig detailleren leiden er toe dat de
dakaannemer niet met lege handen staat in de keuzes die hij moet
maken. Ook Royal Roofing Materials stemt af op deze ontwikkelingen en heeft een aantal producten toegevoegd aan de lijn voor
brandveilig werken met bitumen.

Inmiddels is het assortiment toebehoren
uitgebreid met een ombouwset voor de
bitumineuze dakbedekking. Het gaat hierbij
om een breder mondstuk en aandrukrol van
80 mm in plaats van de standaard 40 mm.
De ombouwset maakt het vrij eenvoudig
om bijvoorbeeld de APAX dakbedekking te
verwerken.

Uw Royal verkoopvestiging levert u graag
alle toebehoren die de lasautomaat Uniroof
AT/ST geschikt maken voor het met hete
lucht bevestigen van bitumineuze dakbedekkingen en POCB dakbanen. Overigens
zijn de Uniroof AT/ST en de ombouwset
exclusief verkrijgbaar via de verkoopvestigingen van Royal Roofing Materials.

Er was al een goede hechtlaag die met kwast of roller kan worden
aangebracht. Toegevoegd is de Royal ZK Primer in een spuitbus
voor het kleinere werk. Voor het grotere werk is er een drukvaatje
met Royal ZK Primer verkrijgbaar. In vrijwel alle gevallen kan de
ondergrond snel en efficiënt worden voorzien van een uitstekende
hechtlaag.

föhn en daar waar niet in strijd met NEN 6050 met de brander
aan elkaar gehecht. Royalstick Edge ZK rollen zijn verkrijgbaar in
de afmeting: 5 x 1 meter.
Met de toevoeging van de Royalstick Edge ZK banen is het nu ook
mogelijk om in de gevelzone brandveilig te detailleren. In de randzone kan de zelfklevende randstrook Royalstick Edge ZK toegepast
worden als tweede laag. Er kan ook gekozen worden voor het branden van de gebruikelijke meterstroken van Royalgum APP of Royalflex
SBS. Uiteindelijk resulteert dit in een tweelaags systeem voor de
rand- en gevelzone in één uitstraling door één type afwerking.
Met deze producten heeft Royal Roofing Materials voor elk daksysteem een compleet palet van producten om volgens de NEN
6050 elk detail brandveilig aan te kunnen.

In de bitumineuze randstroken was er voor de eerste randstrook
de Royalstick ZK. Deze zelfklevende bitumen onderlaag heeft een
nieuwe naam: Royalstick Base ZK. De rol is verkrijgbaar in de
afmetingen: 1 x 12,5 meter; 0,50 x 12,5 meter; 0,33 x 12,5 meter en
0,25 x 12,5 meter.

Royal dakproducten
opgenomen in Gilde Dakoffice

Nieuw in het assortiment is de Royalstick Edge ZK. Deze zelfklevende randstrook is voorzien van de leislag Mineral natural black of de
Black granulate en past uitstekend in de lijn van de meest toegepaste minerale afwerkingen in Nederland.
De overlappen en aansluitingen worden op het dakvlak met de

Sinds kort zijn de Royal dakproducten, zowel de toplagen als de onderlagen, opgenomen in de standaard productbibliotheek van Gilde
Dakoffice. De dakaannemer kan nu zijn bouwfysische berekeningen
en de berekeningen van de windbelasting maken en beschrijven met
toepassing van Royal producten. Het is dus niet meer nodig om via
de vaak bewandelde omwegen berekeningen aan te leveren met
Royal producten. Bij de berekeningen kiest u het door u toe te passen
Royal product uit de productbibliotheek. Het is daarbij wel belangrijk
er zeker van te zijn dat u de laatste updates van Gilde Dakoffice hebt
toegevoegd aan uw rekenprogramma.
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Dakopinie

Parate kennis
of gedateerde ervaring?

AMAK 35; de aluminium aanhangerkraan
er is altijd een kraan die aansluit bij uw werkzaamheden!

De AMAK 35 is een telescopische kraan en is uw ideale hulp bij het werken op hoogte. De kraan met volhydraulische
knikarm en afstempelbasis is ontwikkeld en vervaardigd met vakkundige precisie. De kraan is voorzien van ASCbesturing, waardoor deze voldoet aan de strenge veiligheidseisen. Deze gebruiksvriendelijke aluminium kraan is
eindeloos draaibaar en voorzien van een radiografische-afstandsbesturing met grote display. Alle kraanfuncties
functioneren met last en zijn te controleren op de diagnose-functie van de kraan-display. Hoogwerkerfunctie mogelijk.
Bespaar mankrachten op het verticaal transport door het inzetten van materieel.

De dakenwereld verandert. Vroeger werd
de dakdekker met de nek aangekeken.
Ruwe bolsters, blanke pit! Het soort wat
je liever niet in huis wilde halen. Vakkundige mensen haalde je er meteen tussenuit. Die hadden de dakschool gevolgd
en wisten over het algemeen wel waar het
in die tijd over ging. De nodige diepgaandere kennis werd geleverd door architect
of adviseur. Er was hiërarchie op het dak.
Voorman, ketelaar, sjouwer of oppertje.
Iedereen kende zijn plaats. Als je meer in
je mars had, dan groeide je door. De dakschool hielp daarbij. Deze stoere kerels
zijn inmiddels gepensioneerd of zijn als
uitvoerder en soms nog als adviseur op het
dak terug te vinden. Zo is dit proces de
laatste veertig jaar geëvolueerd naar een
goede scholing voor het dakdekkersgilde.
Helaas is het aanbod van scholing zeer
beperkt als het om de erkenning gaat.
Dat is geen punt, zolang de kwaliteit van

die scholing er maar voor zorgt dat de
uitvoerende mensen op het juiste kennisniveau geraken.
Vreemd genoeg moeten we constateren
dat het met de hiërarchische doorstroming
niet zo goed is gegaan. Ons vak vergrijst.
De huidige dakdekker met ervaring is
opgeleid om meters te maken. Immers de
laatste vijfentwintig jaar gaat het er alleen
nog maar om de goedkoopste zijn. Dit realiseer je je in feite pas als je met zijn allen
voor de prijs gaat en meters maakt. Hoe
sneller de meters, hoe minder de nacalculatie een tegenvaller is. Nadeel is, dat ook
de kwaliteit verschraalt en de man met
de juiste ervaring wordt veroordeeld zijn
kwaliteiten in te zetten op de serviceafdeling. Op zich is er met dit systeem niets
mis, zij het dat de broodnodige aanvulling
vanuit de jeugd achterwege blijft. Hier
stokt het systeem. Er ontstaat een gat tus-

sen ervaring met kennis en ervaring met
minder kennis, maar er moeten wel meer
meters worden gemaakt. Gelukkig zien we
opleidingsmogelijkheden verbreden, met
of zonder erkenning, maar wel met kwaliteit en enthousiasmering van de jeugd.
De jeugd is hard nodig om ons vak op
het dak op de juiste kwaliteit te houden.
De jeugd, de nieuwe generatie, leert nu
hoe het zit met bouwfysica, bouwbesluit,
brandveilig detailleren en keuzes maken
voor product met zijn toepassing. Zij
staan open voor vernieuwing. We moeten
ze daarin wel de kans gunnen en ondersteunen. Een boodschap voor de oudere
garde: Doe onze jeugd niet af met de zin:
”Denk er om, voer het op die manier uit,
want dat deden we vroeger ook. Ik heb de
ervaring.”
Met zijn allen weten we meer dan we
denken, maar we weten ook heel veel niet.
Vele dakaannemers hebben meer dan
voldoende kennis, opgedaan in trainingen,
op school of door ervaring. Daar moeten
we van profiteren om het dakvak aantrekkelijker te maken en de juiste boodschap
over te brengen. Zo krijgen we het voor
elkaar om ook de jonge aankomende
technisch geïnteresseerde jeugd een
vakbekwame dakdekker te laten worden.
Geef ze als ervaren dakdekker de ruimte
hun kennis met je te delen. Daar leren wij
ook van.
De jeugd heeft de toekomst, zo wordt
gezegd. Laten we dan met zijn allen die
jeugd omarmen als ze voor ons vak kiezen.
Ondanks dat de bouwkolom de dakdekker
laag waardeert, is het juist de dakdekker
die werkt aan de belangrijkste gevel van
het gebouw. Laten we gebruik maken van
de aanwezige kennis, de ruime ervaring,
maar bovenal de toegankelijkheid van ons
vak. Straal uit dat je van je vak houdt, dan
breng je passie over op onze zo belangrijke jeugd.

Vlutters Tools & Safety biedt meer:
• Veelzijdig leveringsprogramma
• Kennis & kunde in veilig werken op hoogte
• Technische service 24 uur per dag, 7 dagen per week
• VCA-gecertificeerde monteurs

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u ons telefonisch bereiken op 0541 - 57 30 00 of per email via info@vlutterstoolsensafety.nl

Exclusief verkrijgbaar via Vlutters Tools & Safety

Vertrouwd met hoogte

www.vlutterstoolsensafety.nl

TO O L S

&

SA F E T Y

Uw dakopinionist,

Martin Beckers

Senior Technisch Adviseur Royal Roofing Materials
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Valbeveiliging Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Goede opleiding is het halve werk
Grote variatie in permanente valbeveiliging
Om het dak van de HKU veilig te kunnen
betreden en te belopen, werd dit door
Van de Vooren voorzien van een keur aan permanente valbeveiligingssystemen. In totaal
zijn er 120 LUX-top® ankerpunten geplaatst,
160 strekkende meter RVS-lijnsysteem,
15 gevelladders van Wienese om van het
ene naar het andere dakniveau te kunnen,
43 waarschuwingsbordjes met ‘Doorvalgevaar’ (onder andere op de lichtkoepels),
17 toetredingsbordjes met instructies voor
het gebruik van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen én een duidelijke markering
van de veilige zone. Die ijzersterke combinatie zorgt voor een optimale ARBO-veilige
inrichting van het dak.
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Veiligheid op het dak staat bij Royal
Roofing Materials al jarenlang hoog op
de agenda. De verantwoordelijkheid voor
veilig werken op hoogte wordt daarbij
zoveel mogelijk bij de dakverwerker
zélf neergelegd. Een mooi voorbeeld
daarvan is installatiebedrijf Van de
Vooren BV uit Utrecht. Na het volgen
van een praktijktraining op het Royal
Opleidingscentrum in Utrecht had
deze dakverwerker voldoende kennis in
huis om het veelzijdige dakencomplex
van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) volledig te voorzien van
permanente valbeveiliging.

De HKU behoort tot de vaste klanten van
installatiebedrijf Van de Vooren.“Eerder
dit jaar hebben wij in het gebouw de
doorvoeren voor het nieuwe ventilatiesysteem aangebracht, met allerlei bijkomende werkzaamheden op het dak”, zegt
directeur Wim van de Vooren.“Dit opleidingsinstituut heeft een nogal complex
daklandschap, bestaande uit maar liefst
tweeëntwintig dakvlakken met onderconstructies van zowel hout, beton als staal.
Bovendien zijn er veel hoogteverschillen.
Als er naderhand dakreparaties of
-inspecties nodig zijn, is een goede valbeveiliging op het dak daarom essentieel.
Gezien de complexiteit van het dak heb ik
eind 2015 accountmanager Edwin Benoist
van Fielmich Dakmaterialen Utrecht
benaderd voor het maken van een gedegen
veiligheidsplan.”

Grote betrokkenheid

Wim van de Vooren is zeer te spreken over
de samenwerking met Royal Roofing
Materials: “Van meet af aan is goed
meegedacht bij de invulling van het
veiligheidsplan voor het dak van de HKU.
Zelfs toen nog niet zeker was of wij de
opdracht wel zouden krijgen, heeft Tom
Mulder − technisch adviseur valbeveili-

ging van Vlutters Tools & Safety − geheel
vrijblijvend een plattegrond gemaakt van
het dak en een ontwerp gemaakt voor de
valbeveiliging. En later, toen de opdracht
eenmaal binnen was, heb ik samen met
Edwin Benoist en Tom Mulder het dak
geïnspecteerd om alles nog eens na te
lopen. Zelfs tijdens de uitvoering van de
permanente veiligheidsvoorzieningen is
Edwin nog eens een kijkje komen nemen
om te zien hoe het project vorderde. Er
was dus sprake van grote betrokkenheid
en oprechte interesse; daarvoor neem ik
mijn petje af!”, aldus Wim van de Vooren.

Safety eerst nog wat extra praktijkervaring opgedaan met het aanbrengen van
valbeveiliging op een aantal kleinere
daken. Zodoende kwam hij goed beslagen
ten ijs toen hij afgelopen zomer startte
met het dak van de HKU. Enkel een
onverwachte regenbui gooide soms wat
roet in het eten. Maar voor het overige
zijn de werkzaamheden praktisch geheel
volgens planning verlopen. Dat is vooral
te danken aan de professionele ondersteuning van Royal Roofing Materials en niet
te vergeten het vakmanschap van Tony
Werner.”

Praktijkopleiding

Met het degelijk veiligheidsplan van
Vlutters Tools & Safety in de hand was
Van de Vooren optimaal gemotiveerd om
de permanente veiligheidsvoorzieningen
op het dak van de HKU volledig in eigen
beheer aan te brengen.“Daarvoor waren
wij echter nog niet gecertificeerd. Daarom
heeft onze medewerker Tony Werner begin
2015 bij het Royal Opleidingscentrum in
Utrecht een meerdaagse installateursopleiding gevolgd”, zegt Wim van de Vooren.
“Om goed voorbereid te zijn op de veeleisende klus van de HKU, heeft Tony
onder begeleiding van Vlutters Tools &

Project: permanente valbeveiliging
dak Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht
Realisatie: juli-augustus 2016
Uitvoering: Installatiebedrijf Van de
Vooren, Utrecht
Technische begeleiding: Fielmich
Dakmaterialen Utrecht, Vlutters Tools
& Safety
Voornaamste toegepaste permanente
valbeveiliging: 120 LUX-top®
ankerpunten, 160 meter RVSlijnsysteem, 15 Wienese gevelladders
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Renovatie woonboot Amsterdam

“Grijze variant
Royal NovoProof®DA-G
geeft hoogwaardige
uitstraling”

Royal NovoProof®, de nieuwe aanwinst in het Royal EPDM
assortiment, kent veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Ook bij de renovatie van een woonboot aan de Keizersgracht
in Amsterdam viel de keuze op deze innovatieve dakbaan.
“Door zinken felsbanen te combineren met de grijze variant van
Royal NovoProof® DA-G heeft de woonboot een unieke uitstraling
gekregen”, zegt dakdekker Menno Mijnhout van Installatiebedrijf
Mijnhout BV uit Hilversum.
Project: renovatie woonboot
Keizersgracht, Amsterdam
Realisatie: augustus 2016
Totaal dakoppervlak: ca. 80 m2
Uitvoering: Installatiebedrijf
Mijnhout BV, Hilversum
Toegepaste dakmaterialen:
Royal NovoProof® DA-G
Leverancier: Fielmich Dakmaterialen
Utrecht

Als dakverwerker werk je normaal
gesproken enigszins buiten het zicht van
het publiek. Maar afgelopen zomer, bij
de dakrenovatie van een woonboot aan
de Amsterdamse Keizersgracht, was dat
wel even anders.“Tijdens de uitvoering
hadden we best veel bekijks”, zegt Menno
Mijnhout.“Zo kwam er elke twintig
minuten een rondvaartboot met toeristen
voorbij varen. Maar ook veel collegadakdekkers en aannemers waren benieuwd naar het product, dat wij op
het vijfentwintig jaar oude dak van de
14

woonboot aan het aanbrengen waren.”
Samen met vader Henk en collega Sietse
was Menno een maand lang in de weer
om het geknikte zadeldak van de woonboot grondig te renoveren.“Daarbij is
de oude, bestaande bitumen dakbedekking op de bovenzijde van de woonboot
overlaagd met Royal NovoProof® DA-G.
De afhangende kant is uitgevoerd met
zinken felsen en met mastiek klossen is
een nieuwe dakopstand gecreëerd. Om de
zinken felsbanen vanaf de kade op de boot
te krijgen, moesten wij overigens inventief

zijn; daarvoor hebben wij met steigerbuizen een hanger aan de kade gebouwd.”

Thermofast (TF) lastechniek

Voor Installatiebedrijf Mijnhout was de
woonbootrenovatie het eerste project
waarbij Royal NovoProof® werd toegepast. Om te leren werken met deze
brandveilige en plooivrije dakbaan volgden Menno en zijn collega Sietse eerder
dit jaar op het Royal Opleidingscentrum
in Wijchen een eendaagse cursus.“Daar
zijn wij door Martin Beckers opgeleid

tot gecertificeerd Royal NovoProof®verwerker. Op de eerste dag dat we aan
de woonboot begonnen, is Martin speciaal
naar Amsterdam gekomen om ons de
nodige technische ondersteuning te geven.
Toen heeft hij ons nogmaals op de fijne
kneepjes gewezen en uitgelegd hoe je het
best kunt föhnen, hoeken kunt fixeren en
een goede kimfixatie kunt maken.” Een
van de bijzonderheden bij het verwerken
van Royal NovoProof® is dat de dakbanen
worden aangebracht met de Thermofast
(TF) lastechniek, waarbij de overlappen
in dit geval mechanisch werden bevestigd aan het houten dakbeschot. Bij het
aan elkaar lassen van de dakbanen moet
de temperatuur van de handföhn of de
lasautomaat tussen 420 en 470 graden
Celsius bedragen − het zogeheten lasvenster. Om de exacte temperatuur aan het
einde van de föhnbek te meten, verdient
het aanbeveling om bovendien een temperatuurmeter te gebruiken.“Bij het 80 m²
grote dak van de woonboot hebben we de
eerste 40 m² uitgevoerd met de handföhn”,
verduidelijkt Menno.“Maar daarmee
bleek het toch lastig om de vereiste
snelheid van twee meter per minuut te
realiseren die nodig is om een perfecte lasnaad te krijgen. Daarom hebben wij voor

de tweede helft van het dak de Leister
lasautomaat Uniroof AT gehuurd waarop
de loopsnelheid automatisch instelbaar
is; de handföhn hebben we toen enkel
nog voor de dakdetails gebruikt. Onze
tip voor collegabedrijven bij het verwerken van Royal NovoProof® is dan ook
om een lasautomaat te huren; dat werkt
aanzienlijk sneller en constanter dan een
handföhn. Dankzij de mooie 1,30 meter
brede dakbanen van Royal NovoProof®
maak je overigens snel meters en schiet je
goed op.”

Warmtereducerend

De gerenoveerde woonboot is een aanwinst voor de Keizersgracht. Ook Menno
Mijnhout is tevreden over het eindresultaat.“De woonbooteigenaar wilde graag
iets unieks hebben. Daarom hebben we
gekozen voor zinken felsbanen in combinatie met de kleurechte lichtgrijze variant
Royal NovoProof® DA-G, zodat er optisch
één mooi geheel is ontstaan. Hierdoor
heeft de woonboot een hoogwaardige
uitstraling gekregen. Bijkomend voordeel
van de lichtgrijze variant is dat hierdoor −
vergeleken met een zwarte dakbedekking
− de oppervlaktetemperatuur wordt gereduceerd. De grijze EPDM zorgt namelijk
voor reflectie van de zonnestralen, waardoor er minder warmteabsorptie is en de
woonboot dus minder snel opwarmt.”

Worteldoorgroeibestendig

Over zijn eerste praktijkervaringen met
Royal NovoProof® was Menno Mijnhout
dermate te spreken dat hij daarna bij hem
thuis ook het vegetatiedak van zijn schuur
met de oersterke EPDM bedekte.“Royal
NovoProof® is namelijk worteldoorgroeibestendig en dus ook bij uitstek geschikt
voor groendaken”, besluit hij.
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Soprema heeft...

Introductie Sopralene Optima Ultra White D-Tox

Premium gamma
Sopralene Optima wordt
uitgebreid
Soprema breidt dit jaar het premium
gamma Sopralene Optima uit. Sopralene
Optima is het resultaat van jarenlang
onderzoek en ervaring op het vlak van
elastomeerbitumen. Het membraan
onderscheidt zich van andere SBS
gemodificeerde dakmembranen door de
keuze van geselecteerde elastomeren en
speciale bitumenmengsels. Deze mengsels
zorgen voor hoge kleefkracht en soepelheid bij extreem lage temperaturen: nieuw
tot -30 °C, na veroudering tot -25 °C.
Hierdoor behoudt het product zijn unieke
eigenschappen, ook na veroudering. Een
mengsel van gekleurde keramische granulaatkorrels geeft het membraan een extra
uitstraling en een aparte esthetische look.

Ze zijn niet meer weg te denken: rubbertegels
op het platte dak. Zeker wanneer deze rubbertegels voorzien zijn van een EPDM toplaag.
EPDM is kleurecht, dat zorgt in esthetisch
opzicht voor een perfecte afwerking die past
bij de uitstraling van het gebouw. Vandaag
de dag is het zelfs mogelijk de toplaag te
voorzien van kunstgras.
In vele kleuren

Brandveilig

Sopralene Optima is een uniek, veelzijdig
en gemakkelijk verwerkbaar product,
zowel in de zomer als in de winter. Dit
elastomeerbitumen is verkrijgbaar in
meerdere uitvoeringen met zeer uiteenlopende eigenschappen. Het product is
bijgevolg geschikt voor verschillende
toepassingen. Bovendien is het een brandveilig (FR) membraan, dat versterkt is
met een composiet-polyesterinlage. Deze
ultrasterke wapening zorgt voor een hoge
dimensionele stabiliteit en een goede
mechanische weerstand. De wegbrandfolie op de overlap maakt een snelle en
optimale lasverbinding mogelijk.

Aslon EPDM daktegels
geven het dak uitstraling

korrels op basis van titaandioxide talrijke
extra voordelen, zoals maximale reflectie,
luchtzuiverend en vuilbestendig.
Sopralene Optima Ultra White D-Tox
is het enige SBS-membraan met een
minerale afwerking, die een SRI- waarde
(Solar Reflectance Index) van 71 en een
emissiewaarde van 88% behaalt.

De Aslon EPDM-tegels zijn verkrijgbaar
in diverse RAL-kleuren, zoals zwart, rood,
groen, blauw, donkergrijs, beige en mix
(verschillende kleuren) gespikkeld. Andere
kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De Aslon EPDM tegels zijn waterdoorlatend en licht van gewicht en zijn daardoor uitermate geschikt voor de toepassing op dakterrassen, balkons en galerijen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende
diktes en afmetingen.

De voordelen van EPDM en
kunstgrastegels
• hoogwaardige toplaag
• licht van gewicht
• direct op dakbedekking te plaatsen
• val brekend
• nopstructuur aan de onderzijde voor
de afvoer van water
• geluiddempend
• Uv-bestendig
• slijtvast
• 100% recyclebaar

kunstgrastegels is, dat ze ten opzichte
van standaard rubbertegels, een luxere
en zachtere toplaag hebben. De drainagestructuur van de kunstgrastegel zorgt
ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd,
zodat het kunstgras weer snel droog is.

EPDM of kunstgrastoplaag zijn te leveren
met een zogenaamde pen/gat verbinding.
In de tegel zijn aan twee zijdes vier gaten
aanwezig. In deze vier gaten worden vier
kunststof pennen geplaatst, waardoor de
tegels onderling worden verbonden.

Slimme verbinding

Uiteraard zijn alle producten verkrijgbaar
via uw Royal-verkoopvestiging.

De Aslon rubbertegels met bijzondere

Kunstgras op het dak

Ook zijn er kunstgrastegels van Aslon
verkrijgbaar. De toplaag van deze rubbertegels is voorzien van kunstgras. Het
kunstgras is mee geperst op de rubbertegel, hetgeen er voor zorgt dat de tegel
waterdoorlatend blijft. Het voordeel van

Oog voor het milieu

Sopralene Optima Ultra White D-Tox is
de nieuwste toevoeging in het bestaande
assortiment van Soprema’s bitumineuze
dakbanen. Sopralene Optima overtreft de
gekende voordelen en geeft nieuw leven
aan de witte esthetische Ultra White
afwerking. Naast de cool roof voordelen
biedt de witte coating van granulaat16
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Royal Roofing Materials praktijkopleidingen

De juiste basis voor veilig en professioneel werken
Royal Roofing Materials verzorgt al meer dan tien jaar
praktijkopleidingen voor dakdekkers, installateurs, loodgieters, kleine aannemers, gebouweigenaren en zzp’ers.
Een compleet en veelzijdig aanbod waarmee u een solide
basis legt om de verschillende materialen eenvoudig en
professioneel te verwerken en veilig te werken op hoogte.

De praktijkopleidingen worden gegeven in de opleidingscentra
van Royal Roofing Materials in Utrecht en Wijchen. Deze opleidingscentra zijn uitgerust met de juiste gereedschappen en
apparatuur waarmee u praktijksituaties meteen kunt oefenen.
Bij alle cursussen verzorgt Royal Roofing Materials de lunch en
het materiaal.

Royal Kennispas

Met ingang van juli 2017 wordt een nieuwe wet van kracht:
de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). In deze wet
wordt gesteld dat personeel in de bouw moet kunnen aantonen,
opgeleid te zijn ofwel voldoende kennis en ervaring te hebben om
bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ook garantieverstrekkers
stellen strengere eisen aan het juist verwerken van materialen.
Royal Roofing Materials springt hierop in met de Royal Kennispas.
Met de Royal Kennispas introduceert Royal een nieuw en efficiënt systeem: net als bij het nieuwe rijbewijs, ontvangt een
dakverwerker een gepersonaliseerd pasje op naam, waarop
staat aangevinkt welke opleidingen zijn doorlopen. Zo kunt u
bijvoorbeeld aantonen dat u gekwalificeerd bent in het verwerken van kunststoffen en/of bitumen. Het pasje steekt u eenvoudig
in uw portemonnee, zodat u op elk moment kunt laten zien dat u
bekwaam bent.

Officiële scholing

De praktijkgerichte opleidingen van Royal Roofing Materials
worden door een aantal cao’s gezien als officiële scholing. Zo
worden de opleidingen erkend door Otib, het Opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit is
het opleidingsorgaan van branchevereniging Uneto-VNI, waarbij
veel loodgieters- en elektrotechnische installatiebedrijven zijn
aangesloten. Ook de Koninklijke Hibin, de Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, heeft een
erkenningsregeling. Royal Roofing Materials is op dit moment in
overleg met de Hibin over deze erkenningsregeling. Tot slot is er
eveneens een overeenkomst met het sociaal fonds Bikudak,
de cao voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven.
Maar ook als u niet bent aangesloten bij een cao of branchevereniging is het opleidingsaanbod van Royal Roofing Materials
zeer de moeite waard.
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Soorten opleidingen:

Verwerking van Royal PVC

In deze opleiding gaan we in op de
eigenschappen van PVC dakbedekking en de mogelijkheden in de
praktijk. Het grootste deel van de
dag bestaat uit het leren verwerken
van PVC dakbanen, waaronder het
lassen van lengtes en inwerken van
details. Met de handige tips en tricks
heeft u het verwerken van Royal
PVC zo onder de knie!

Verwerking van Royal EPDM

EPDM vergt een andere verwerkingstechniek dan baanvormige
dakbedekking. Alle ins en outs van
de verwerking van deze membranen
worden uitgebreid uit de doeken
gedaan. In de praktijkruimte leert
u vertrouwen te krijgen in de verbindingstechniek lijmen/sealen, het
inwerken van detailleringen en het
maken van een dakmodel met een
EPDM membraan.

Verwerking van Royal
NovoProof®

De nieuwe Royal NovoProof®
EPDM heeft een heel andere
verwerkingstechniek dan de Royal
EPDM membranen. In de praktijkruimte leert u de baanvormige dakbedekking te verwerken middels de
Thermofast (TF) lastechniek. Verder
leert u met de hetelucht-lasmethode
het inwerken van detailleringen en
het maken van een dakmodel.

Verwerking van Royal
bitumen producten

Deze tweedaagse mix van theorie
en praktijk is erop gericht om de
beginnende bitumenverwerker, maar
ook de ervaren dakdekker alles bij
te brengen over het brandveilig
inwerken van detailleringen en het
verwerken van de diverse mogelijkheden met bitumen. De diverse
isolatievormen en onderconstructies
worden uitvoerig behandeld, net als
brandveilig detailleren.

Verwerking ExtruBit

Door zijn specifieke eigenschappen
wordt ingegaan op de zeer ruime
mogelijkheden van ECB dakbedekking, die baanvormig wordt
verwerkt. Met name het inwerken
van detailleringen, dat door de
diversiteit aan mogelijkheden een
specifieke aanpak vraagt, wordt
uitvoerig behandeld. Na deze eendaagse opleiding heeft u voldoende
kennis opgebouwd om zelf een ECB
dak te realiseren.

Verwerking van Resitrix en
Resistit EPDM materialen

Veilig werken op hoogte
(algemene, kader- en
monteursopleidingen)

De algemene opleiding, bedoeld
voor gebouweigenaren, technische
diensten, bedrijfsleiders en adviseurs, omvat in een halve dag alle
regelgeving, verantwoordelijkheden
en mogelijkheden van beveiligen
voor werken op hoogte met het
Royal veiligheidsassortiment.
De eendaagse kaderopleiding gaat
in op de verantwoordelijkheden, regelgeving, mogelijkheden en zet de volgende stap naar
het ontwerpen van een valbeveiligingsysteem op basis van een
Dak RI&E. Er wordt gebruikgemaakt van de producten en
diensten binnen het assortiment van Royal Roofing Materials.

De specifieke eigenschappen van
Resitrix en Resistit EPDMmaterialen vergen een andere
aanpak. Theorie en praktijk worden
periodiek aangepast aan de laatste
stand van techniek. In deze opleiding gaan we in op het bekleden van
daken en goten en het aanbrengen
van dakdetails zonder open vuur.

De tweedaagse monteursopleiding gaat in op regelgeving,
ontwerp van valbeveiligingsystemen, het gebruik van PBM’s,
het monteren van de diverse Royal veiligheidsartikelen aan de
verschillende onderconstructies, het meten van RVS-lijnen en
het monteren en spannen hiervan. Er wordt getraind op het
keuren van diverse Royal veiligheidsartikelen en beoordelen van
bestaande dakveiligheidsystemen. De opleiding wordt afgesloten
met een examen en een certificaat.

Verwerking van APAX

Maatwerkopleidingen

Dit POCB kunststof bitumenmengsel is de eerste stap om van open
vuur naar heteluchtlassen te gaan.
In deze opleiding van één dag leert u
hoe het lassen met hete lucht bij het
inwerken van detailleringen geen
belemmeringen hoeft te kennen.

Voor diverse marktpartijen verzorgt Royal Roofing Materials een
maatwerkopleiding om hun medewerkers bekend te maken met
de beginselen van de dakbedekkingsproducten en daksystemen.
Daarnaast biedt Royal Roofing Materials de zinkverwerkingscursus ‘Werken met zink’ aan in het RHEINZINK Experience Centre
in Haarlem.

Wilt u meer weten over de kosten en opleidingen van Royal Roofing Materials? Neem dan contact op met uw Royal vestiging,
of kijk voor meer informatie op: www.royalroofingmaterials.com
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MultiVent 5V

Klaar voor de toekomst!

Vraag &
Antwoord
Is het juist dat een
opbouwlift eigenlijk
geen onderhoud nodig
heeft?

Optimale prestatie en design voor
mechanische ventilatie!
Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar.
De MultiVent 5V is ontwikkeld voor de nieuwste mechanische
afvoersystemen en is klaar voor de toekomst! Daarnaast bestaat
ons unieke MultiVent ventilatieprogramma uit de vertrouwde
MultiVent Basis (natuurlijke ventilatie) en de MultiVent Hybride
(combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie).
Download uw BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim.
Dit product maakt deel uit van de 5-serie, een complete lijn
dakdoorvoeren waarbij design is gecombineerd met topprestaties!
Oplossingen voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische
ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan.

Goed en regelmatig onderhoud zorgt voor een optimale en
veilige gebruikskwaliteit, maar ook uw eigen aansprakelijkheid wordt hiermee afgedekt. Bij ongelukken zal de
arbeidsinspectie altijd vragen naar de laatste keuring en het
periodieke onderhoud door gecertificeerde mensen.
Daarnaast is het lierwerk, één van de belangrijkste onderdelen, een elektrisch product en moet derhalve worden gecontroleerd en onderhouden om problemen voor te blijven.

Moet ik voor start
werkzaamheden mijn
lift controleren?
Het is zeer belangrijk dat de staalkabel goed op de liertrommel is gedraaid. Kijk dus voor gebruik altijd of de kabel
netjes is opgedraaid en niet over elkaar loopt. De staalkabel
kan anders gaan knikken en dient dan te worden vervangen.
Stel de lift stabiel op en zet hem met pennen vast in de grond.
Zorg daarnaast voor de juiste stroomvoorziening en gebruik
bij oneffenheden een verstelbaar voetstuk.

Moet ik al die kabels
wel monteren voor
gebruik?
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
www.ubbink.nl/multivent

De losse kabels voor de bovenafslag zijn zeer belangrijk.
Het niet monteren van deze kabel betekent dat het laad-

FAQ’S

plateau boven niet automatisch stopt, maar doorschiet over
het laatste ladderdeel. Dit levert zeer gevaarlijk situaties op.
Het scheelt natuurlijk tijd om deze kabels niet te monteren,
maar het kan verstrekkende gevolgen hebben voor het materieel en de werknemers.

Waar moet ik nog meer
op letten?
Belangrijk is dat de lift stabiel staat en het voetstuk niet kan
wegglijden. Zorg daarnaast dat de ladderdelen onderling degelijk zijn gemonteerd met de daarvoor benodigde oogbouten
en moeren.
Let goed op dat het juiste type ladderdelen wordt gebruikt,
gebruik geen ladderdelen 200 kg bij een 250 kg lierwerk.
Zorg bij maximale last van de lift voor een ondersteuning van
de ladderdelen door middel van het gebruik van een in hoogte
verstelbare ladderondersteuning. Om de montage makkelijker
te controleren is het verstandig om de ladderlift op de grond
liggend op te bouwen en pas daarna verticaal te plaatsen.
Zorg dat er geen onbevoegde personen in de buurt van
de lift ophouden. Zet met lint of hekwerk het werkterrein
rond de lift af.
Beveilig de machine altijd afdoende tegen gebruik door
onbevoegden (stroomvoorziening afsluiten)! Na afloop van
het werk, of tijdens pauzes de handbedieningeenheid niet
laten liggen, maar deze uit het stopcontact halen en op een
afgesloten plek opbergen.
Gebruik de lift niet als ladder.
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Royal ontmoet

Royal ontmoet…
Martijn Giling, loodgieter
en zinkspecialist

In deze rubriek ontmoeten we elke editie
van DakInnovatie een bijzondere Royalklant van één van onze verkoopvestigingen.
Wat is zijn specialisme, wat maakt hem
bijzonder en waardoor kiest hij voor Royalproducten? We vragen het deze keer aan
Martijn Giling, loodgieter en zinkspecialist
uit Amsterdam. Hij is vaste klant bij Kelders
Dakmaterialen in Amsterdam.

Boven de deur van een monumentaal
pand aan de Brouwersgracht 32 in hartje
Amsterdam staat met sierlijke letters
‘L.J. Jansen’s Loodgietersbedrijf’.“Eind
jaren zestig heeft mijn vader Cees Giling
dit in 1936 opgerichte bedrijf overgenomen, de oude bedrijfsnaam is altijd
behouden gebleven”, legt Martijn Giling
uit. Hij mag zich sinds 2002 de eigenaar
noemen. Dat hij zijn vader ooit zou opvolgen, was echter niet zo gepland.“In 1994,
na mijn studie MTS Luchtvaarttechniek,
was Fokker net failliet gegaan. Daardoor
kwam ik niet aan de bak. Mijn vader heeft
mij toen gevraagd of ik zin had om tijdelijk in zijn loodgietersbedrijf te komen
werken. Zo ben ik erin gerold en ik ben
ook in dat vak blijven hangen. Daarvan
heb ik nooit spijt gehad, want het is leuk
en afwisselend werk. Behalve daken doe
ik ook cv’s, rioleringen en sanitair.”
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Groendak

Sinds zeven jaar is Martijn Giling klant
bij Kelders Dakmaterialen in Amsterdam.
“De samenwerking is goed. Ze hebben
veel verstand van het materiaal dat ze
verkopen, dat is toch het belangrijkste.
En als ik eens een vraag heb, bijvoorbeeld
over een groendak, komen ze meteen met
een oplossing. Over groendaken gesproken: afgelopen najaar heb ik op het dak
van een timmerwerkplaats in Prinseneiland hier in Amsterdam voor het eerst
een groendak aangelegd, met behulp van
de Royal Sedum Casettes. Het mooie van
dit systeem is dat het heel eenvoudig te
monteren is. De losliggende cassettes, in
feite plantenbakjes van 54 cm bij 54 cm,
klik je zó aan elkaar! Overigens hebben de
medewerkers van dat timmerbedrijf mij
goed geholpen bij het slopen van de door
lekkages rot geworden houten ondercon-

Groendak onderlaag

structie. Aangezien ik als eenmansbedrijf
niet kan terugvallen op collega’s, was
die hulp ook hard nodig. Vervolgens is
de houten dakconstructie gerepareerd
en voorzien van achtereenvolgens een
Royalbase onderlaag en een toplaag van
Royalgum Garden. Daar bovenop zijn de
kant-en-klare voorgekweekte cassettes
geplaatst, die rondom zijn afgewerkt met
dakgrind en een zinken deklijst.”

Openluchtmuseum

Hoewel Martijn ook bitumen daken
aanlegt, werkt hij het liefst met lood en
zink.“Deze duurzame materialen hebben
in de loop der eeuwen hun waarde allang
bewezen, dus waarom zou je iets wat goed
is veranderen? Daarbij komt dat ik ben
gespecialiseerd in de renovatie van monumentale Amsterdamse panden.
Het ambachtelijk zinkwerk komt daarbij

extra goed tot z’n recht komt, want bij al
die oude daken en goten is niets standaard. Alles moet met de hand gebeuren,
meter voor meter. En er is werk zat, want
met al die monumentale panden is er
altijd wat te doen. Amsterdam is wat dat
betreft net een openluchtmuseum dat nog
steeds niet klaar is.”

Gebruind

Naast een gedreven ondernemer is Martijn
ook een echte familieman. In de herfstvakantie verraste hij zijn twee zoons
van zes en acht jaar met een bezoek aan
LEGO World in de Jaarbeurs in Utrecht.
De kereltjes keken hun ogen uit; kennelijk
zit het bouwen ook bij hen al vroeg in het
bloed. Betekent dit dat zijn opvolgers al
in de startblokken staan? “Daar zijn ze
nu nog wat te jong voor, maar wie weet”,
lacht Martijn.“Ik reken er in elk geval niet

Groendak toplaag

Groendak eindresultaat

te veel op dat zij het bedrijf ooit zullen
overnemen, want misschien willen zij later
wel een heel andere richting op.” Zelf voelt
Martijn zich op het dak voorlopig nog als
een vis in het water.“Je bent de hele dag
heerlijk bezig in de buitenlucht. En als
ik op het dak aan het werk ben en ik zie
mensen binnen in een kantoor zitten, dan
denk ik bij mezelf: ‘wat heb ik het toch
goed, zo lekker in het zonnetje’. Dat is
mooi meegenomen, want wij dakdekkers
gaan altijd al gebruind op vakantie!”

Naam: Martijn Giling
Leeftijd: 44 jaar
Woonplaats: Zaandam
Bedrijfsnaam: L.J. Jansen’s
Loodgietersbedrijf, Amsterdam
Website: www.lj-jansen.nl
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omkeerdak

Diktes tot

320 mm
leverbaar

De innovatieve warmte-isolatie van geextrudeerd polystyreenhardschuim (XPS)
Geschikt als
omkeerdakisolatie met grind
en/of tegels
groendak
parkeerdak
perimeterisolatie

Diktes tot 320 mm leverbaar
voordelige en bouwfysisch correcte
eenlaagse plaatsing mogelijk
Optimale vlakheid, vormstabiliteit en uiterst
geringe toleranties, ook bij grote diktes

JACKON lnsulation GmbH I Telefoon: +49 5204 9955-320 I Telefax: +49 5204 9955-300 I www.jackon-insulation.nl
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De bouw trekt op dit moment weer sterk aan. De vraag naar vakkundig (dak)uitvoerend
personeel wordt groter. Gebouweigenaren en ontwerpers zien daken meer en meer als
een prima oppervlak om deze creatief in te richten. Daarnaast is er financiële ruimte
om te investeren in onderhoud en renovatie van de gebouwen en in bijzonder het dak.
Tevens is de regelgeving de afgelopen jaren sterk veranderd, waardoor veel kennis
gevraagd wordt van de dakaannemer of ontwerper. Kennis waarvan we zien dat deze op
het groter geheel nogal eens ontbreekt.
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Afstand tussen
ervaring en kennis
wordt groter

LUX-top®
valbeveiliging
>

ankerpunten

>

horizontaal lijnsysteem

>

snelle montage

>

gecertificeerd volgens EN 795:2012
klasse A en B en met FSE 2003
kabelsysteem volgens klasse C

Nederland is een traditioneel bouwend
land, waarbij met ervaring vanuit het
verleden en huidige technieken een
goed eindresultaat wordt bereikt. Deze
ervaring is terug te vinden bij het uitvoerend personeel dat al de nodige jaren
meedraait. Dit zelfde ervaren personeel
vergrijst in rap tempo. Een beeld dat
we ook in andere branches tegenkomen.
Aanvulling met goed geschoold jong personeel gaat helaas niet zo snel. Het beeld
is inmiddels ontstaan, dat er tussen die
ervaren mensen en het jongere personeel een almaar groter gat ontstaat als

het om kennis gaat. Technieken om een
goed dak op te bouwen zijn veranderd
en aangepast aan de huidige regelgeving. Daar waar het dak vroeger relatief
eenvoudig te begrijpen was, is nu met
de regelgeving op gebied van energiebesparing, vochttechniek, terugwinning
van warmte, energiesystemen op het dak,
dakbelastingen zoals wind en wateraccumulatie, e.d., meer kennis en kunde
belangrijk.
Maar al te vaak worden gebouweigenaren geconfronteerd met faalkosten,
veroorzaakt door een onvolledig of
slecht advies. Een juiste uitvoering is nu
eenmaal onontbeerlijk om tot een goed
eindresultaat te komen. De kloof tussen
jong en oud wordt vaker opgevuld met
personeel, dat niet of minder gekwalificeerd is. Hierdoor ontstaat niet alleen
(wederom) een verkeerd beeld over het
dakdekkersvak, maar ontstaan er ook
vaker gevaarlijke situaties. Hierbij nog
maar eens te noemen: veilig werken op
hoogte en brandgevaarlijk werken.
Kennis van zaken op alle niveaus is absoluut noodzakelijk om de huidige hoge
faalkosten in de bouw terug te dringen.
Scholing van personeel is hier het devies.
In deze uitgave van DakInnovatie gaan

we daar dieper op in. Naast alle mogelijkheden voor opleidingen in verwerking van de diverse materialen voor het
dak, is kennis verkrijgen in het ontwerp
een niet meer weg te denken onderdeel.
Deze kennis zal ook in diverse technische
opleidingen een prominentere rol moeten
spelen.
Daarmee is het gat tussen de zo broodnodige ervaring en de ontbrekende
kennis op korte termijn nog niet gedicht.
Partijen in de bouw moeten door brancheverenigingen worden aangespoord te
investeren in opleidingen voor het personeel. Verder zal de overheid mogelijkheden moeten scheppen om die opleidingen
op het juiste niveau in te richten en daar
fondsen voor beschikbaar moeten stellen.
Aangezien deze personele problematiek
reeds langer bekend is, zal ook communicatie over het vak van dakaannemer
moeten leiden tot een dichting van de
kloof tussen jong en oud op het dak.
Hiervoor zal niet alleen de overheid
een taak moeten vervullen, maar ook
de brancheverenigingen, bedrijven en
fabrikanten. Het gaat hier immers om
een gebouwschil waar onze jeugd meer
en meer gebruik van gaat maken.
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In stelling

Het belang van afschot
versus de consequenties van aansprakelijkheid

‘Water op het dak moet
kunnen’, is altijd de stelling
geweest. In de tijd van de
mastiekdaken had dit water
op het dak een duidelijke
functie. Nu, met de huidige
dakmaterialen, worden we
geconfronteerd met diverse
soorten problemen als
gevolg van het ontbreken
van voldoende afschot in een
dak. Hoe zit het nu precies?
Is afschot nu wel of niet
noodzakelijk?

dat stilstaand water overal
wel voorkomt. Daar ligt een
uitdaging in de advisering, maar
ook in de juiste communicatie
over de consequenties van het
uitblijven van een afschotcorrectie. Afschotcorrectie kost
niet alleen meer geld, maar
is soms zonder bouwkundige
aanpassingen niet zonder meer
mogelijk. Vreemd genoeg wordt
er vaak uit kostenoverweging
Mudcurling
een nieuwe dakbedekking
aangebracht zonder afschotcorrectie. Na een paar jaar wordt er dan schade geclaimd, omdat het
product wordt aangetast door vervuiling, mudcurling, craquele,
pimpeling of aantasting door agressieve algensoorten, zoals roodalg. De ene dakbedekkingssoort zal makkelijker tegen stilstaand
water kunnen dan de ander, maar dan ontstaat er aantasting door
algen. Naast aantastingen van dakbedekkingsystemen bestaat
ook nog de kans op wateraccumulatie wanneer er een overmaat
aan water op het dak blijft staan. Het langdurig stilstaand water
zorgt voor een zakking in de draagconstructie, waardoor weer
meer water op het dak blijft staan. Uiteindelijk leidt dit tot
instorting van het dak. Al met al genoeg argumenten om iets te
ondernemen tegen stilstaand
water op de dakbedekking, van
welke soort dan ook. Tegenover
de consequenties van slecht of
geen afschot staat ook nog het
standpunt van de producent.
Hij is vaak van mening dat er
geen productaansprakelijkheid
behoeft te worden gehonoreerd
als het ontwerp, lees het slechte
afschot, debet is aan de oorzaak
van de problematiek in de dakbedekking.

Ontoereikend

Het bouwbesluit verwijst naar de geldende NEN-normen, als
het gaat over een oppervlak dat bedoeld is om water af te voeren.
Het dak is zo’n oppervlak. Uiteraard zijn waterdaken een uitzondering op de regel, omdat deze daken zijn ontworpen voor het
opvangen van water.
Het vereiste of geschikte afschot om water af te voeren wordt
bepaald door de constructeur. De bouwkundige aannemer voorziet dit afschot in de onderconstructie of laat dit over aan de
dakaannemer. Deze kiest meestal voor een afschotisolatie. In voorkomende gevallen zal dit middels isolerende mortels worden aangebracht. Toch blijft afschot een discussie op de bouw. Bij nieuwbouw wordt inmiddels afschot toegepast, al is dit vaak ontoereikend of eenzijdig, waardoor de gootzones toch vol water staan.

Claimcultuur

In de renovatie van de bestaande, soms nog uit de mastiektijd
stammende, daken is afschot of niet aanwezig of dusdanig slecht
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Onvoldoende afschot en capaciteit

Volledige geïnformeerd?

Wie aansprakelijk?

De gevolgschade bij instorting zal aanzienlijk zijn. Het wordt
nog lastiger als bij de instorting ook mensenlevens verloren gaan.
Wie wordt aansprakelijk gesteld? Over het algemeen zal onderzoek moeten uitwijzen waar de oorzaak van instorting ligt. Daar
legt men de aansprakelijkheidsstelling neer. In de wet is weliswaar vastgelegd dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de
gebouweigenaar ligt, maar daarmee zijn we er niet. De gebouweigenaar mag en kan zijn verantwoordelijkheid verleggen naar
deskundigen, die geacht worden verstand van zaken te hebben.
Het vooraf duidelijk communiceren over oorzaak en gevolg is
daarom het meest belangrijke. Een gebouweigenaar die slecht of
niet is geïnformeerd, kan de schuldvraag volledig terugleggen bij
zijn ingehuurde deskundige. Is dit de dakaannemer, dan zal deze
daarvoor ook aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Tussen twee vuren

In veel gevallen komt de dakaannemer tussen twee vuren
terecht. Aan de ene kant de gebouweigenaar die onvolledig is
geïnformeerd, geen bewuste keuze heeft kunnen maken en heeft
vertrouwd op de vakkundigheid van de (dak)aannemer. Aan de
andere kant de producent van een dakproduct, die aansprakelijkheid afwijst door een slecht ontwerp of uitvoering.

De conclusie

De communicatie en vakkundigheid van ontwerper, aannemer en
dakaannemer richting de gebouweigenaar zal beter en vollediger
moeten zijn. Als de gebouweigenaar met de juiste en volledige informatie over afschot en met kennis van de consequenties bij het
ontbreken ervan toch zelf de beslissing neemt niet te investeren
in afschotcorrectie, dan zal het ook duidelijk zijn dat de aansprakelijkheid bij schade bij hemzelf ligt. Daarover kan dan geen
discussie meer bestaan.

Tips

• Dakaannemer: communiceer over afschot en het belang ervan.
• Leg de gemaakte keuzes van de gebouweigenaar duidelijk vast.
• Denk na of het werk in opdracht krijgen belangrijker is dan de
eventueel naderhand opgelegde aansprakelijkheid.

De gebouweigenaar claimt vaak de schade aan zijn dakbedekking, omdat hij niet volledig en goed is geïnformeerd over het
belang van correct afschot.
Daarnaast vergeet de dakdekker vaak om de gebouweigenaar de keus te geven hierin te
investeren tijdens een dakrenovatie. Ook bij de koop van een
bestaand pand kan de nieuwe
eigenaar bedrogen uitkomen.
Veelal is er snel een laagje
overheen gemaakt en niet naar
het afschot gekeken. De nieuwe
eigenaar vergeet het dak juist
te (laten) beoordelen, met alle
Gootlijn afschot aangebracht met C-EPS mortel
gevolgen van dien.
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Kwaliteit in beeld

Soudatherm Roof nu ook
verkrijgbaar in handige spuitbus
Met de Soudatherm Roof 250 en 330 kunt u snel de isolatie verwerken op het
dak. Het verlijmen van isolatieplaten is de uitkomst waar niet geschroefd mag
worden of onbekend is waar leidingen verborgen zijn. Vanaf nu is Soudatherm
Roof ook verkrijgbaar in een kleine handzame verpakking.
Al tijdens de succesvolle introductie van
Soudatherm Roof 330 van Soudal met een
inhoud van 10,4 kg bleek er behoefte te zijn
aan een kleinere verpakking. Daar waar de
Soudatherm Roof 330 goed is voor verlijming
van ca. 100-120 m2, kan met de Soudatherm
Roof 250 ca. 10-12 m2 worden verlijmd.
Kortom ideaal voor kleinere daken. Deze lijm,
in spuitbus, is door Soudal speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en voor het
platte dak.

staand te kunnen verlijmen. U schroeft eenvoudig de bus op het pistool en kunt direct
van start. Na afloop altijd het pistool reinigen
met Soudal pistoolcleaner en hij is weer klaar
voor volgende keer.
Bij de verkoopvestingen van Royal Roofing
Materials kunt u meer informatie krijgen
over het gebruik van en de mogelijkheden
met Soudatherm Roof.

Bij deze lijm zijn pistolen verkrijgbaar met
een lengte van 60 cm en 100 cm om rechtop-

Premieverhoging Royal garanties
De wereld rondom garantieproducten is in 2016 nogal
veranderd. Hierover is in de diverse media dit jaar al het
een en ander geschreven en gesproken.
Deze veranderingen betroffen met name “een meer
kritische blik” vanuit de positie van verzekeraars met
het opschorten van diverse polissen tot gevolg.
Nu, einde 2016, lijkt de rust te zijn wedergekeerd en hebben de producenten en verdelers haar garantieposities opnieuw bepaald.
Royal Roofing Materials B.V. heeft op haar beurt ook de nodige
gesprekken gevoerd met verzekeraars en heeft haar garantieproducten weten te borgen. De Royal productgarantie (10 jaar), Royal All-in
Dakgarantie (10 jaar) en de Royal Projectgarantie (10+5 jaar) worden
gecontinueerd.
De “kritische blik” van verzekeraars en het in stand houden van
onze garantieproducten heeft echter wel impact op de verzekeringspremies. Royal Roofing Materials ziet zich hierdoor genoodzaakt haar
premie voor de Royal All-in Dakgarantie van 10 jaar aan te passen
per 1 januari 2017 naar 2%. Alle projecten die per deze datum worden
aangevraagd zullen meelopen in dit nieuwe premiestelsel.
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Bitumenketel raakt weer in

‘Oude’ techniek
ondergaat
doorstart

De bitumenketel is voor de gevestigde dakaannemers
onder ons geen onbekende. De ketel werd aan de kant
geschoven toen de brandrollen hun intrede deden.
Toentertijd betekende dat een enorme stap in de richting
om het dakdekkersvak aantrekkelijker te maken. Anno
2016 mogen we echter constateren, dat de ketel weer
steeds vaker wordt ingezet.
Bij parkeer- en tuindaken is volledige verkleving van materialen en
langdurige waterdichtheid zeer wenselijk, hierbij biedt de bitumenketel diverse voordelen. De warme bitumen is zeer vloeibaar en vult
ieder hoekje en gaatje op. Dit zorgt voor een langdurige waterdichtheid van het dak en goede hechting van de dakbanen. Op grote daken
kan het werken met vloeibare bitumen bovendien een flinke tijdwinst
opleveren. Daarnaast voldoet deze verwerkingsmethode aan het
brandveilig verwerken van dakdetailleringen (NEN 6050).
Tevens zien we de ketel steeds vaker terug in wegenbouwtoepassingen en het dekken van kunstwerken in onze infrastructuur.

Tips in de praktijk

• De keuze voor een passende bitumenketel is natuurlijk
de eerste vereiste. De range daarin is groot met ketels
van 20 liter tot en met grotere ketels met een inhoud
van 260 liter in de dakensector. In de wegenbouw gaat
men zelfs tot ketels van wel 1.800 liter inhoud.
• Gebruik een lekbak van voldoende inhoud in combinatie met een efficiënte opstelplaats. Zorg dat de gasfles
minimaal 3 meter van de ketel (op het dak) staat.
• De regelautomaat zorgt voor een constante temperatuurregeling en voorkomt dat de bitumen oververhit
raakt.
• Warm het bitumen langzaam op naar de juiste temperatuur, dit voorkomt spatten van het bitumen.
• Bij het toepassen van warme bitumen als kleeflaag
zijn er naast de ketel natuurlijk gereedschappen nodig.
Denk hierbij aan metalen gieters, een bitumentrekker
op steel, beschermende kleding en een luiwagen.
• Bij het werken met warme bitumen 110/30 zal de
dakbedekking met ca. 1-1,5 kg /m2 volledig worden verkleefd aan een ondergrond welke voorzien is van een
bitumen primer. De bitumen bedekking is dan meestal
tweezijdig bezand.
• Isolatiesoorten met de juiste cacheerlagen zijn aan de
ondergrond te verkleven met warme bitumen. Het verbruik is afhankelijk van het gekozen isolatiemateriaal
en de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant.
• Daar waar de ketel op het dak wordt geplaatst, zal
ook aan brandpreventie gedaan moeten worden. Een
vereiste is bijvoorbeeld plaatsing van twee gekeurde
brandblussers van 12 kg.
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Stalen ondereind hemelwaterafvoer
ter voorkoming schade
Een zinken hemelwaterafvoerbuis wordt ter
bescherming vaak
voorzien van een stalen
ondereind. Deze oplossing
voorkomt dat het meest
kwetsbare deel van de
hemelwaterafvoerbuis
in een drukke omgeving
onnodige schade oploopt.

Het RHEINZINK stalen ondereind is een duurzame en economisch interessante oplossing
hiervoor. Het stalen ondereind is gemaakt
van 1,5 mm dik thermisch verzinkt staal en in
drie diameters leverbaar (70, 80 en 100 mm).
Het ondereind is verkrijgbaar in een lengte
variërend tussen de 1 en 3 meter (afhankelijk
van de diameter). Het is ook mogelijk om deze
stalen ondereinden in maatwerkoplossingen te
leveren. Zo kan het stalen ondereind geleverd

worden met een getrokken bocht of sprong of
een aangelast T-stuk. Het voordeel is dat er niet
met losse onderdelen hoeft te worden gewerkt.

Eenvoudige bevestiging

Voor de bevestiging van het stalen ondereind
zijn twee beugeltypen verkrijgbaar: de verzinkt
stalen scharnierpenbeugel met pen en de
gegalvaniseerde beugel met losse slagpen.

Laat ook uw

project zien!

Naast de projecten die we in elke DakInnovatie
beschrijven, worden er door onze klanten natuurlijk
nog veel meer mooie projecten gerealiseerd met
producten van Royal Roofing Materials. In deze
rubriek laten we deze graag aan u zien met een
aantal ‘snapshots’ van Royal verwerkers.
Heeft u ook leuke projectfoto’s of zelfs filmpjes?
Stuur ze ons dan toe via info@dakinnovatie.nl

Gegalvaniseerde scharnierpijpbeugel

Verzinkt stalen beugel halve schalen
met aangelaste M8 moer en losse slagpen

Plug M12 met vierkant gat t.b.v. beugel met pen

Vraag naar de mogelijkheden bij uw adviseur op een van de vestigingen van
Royal Roofing Materials of neem contact met ons op via 024-377 32 73.

Timmerbedrijf Engelen

Meerbeek Dakbedekkingen

Mast Techniek

DAGLicht & Lucht...

... EEN GEzoND iDEE
Daglicht en frisse lucht zijn onmisbaar voor een

Willemsen Dakwerken

Finkelflugel

Woudstra

De La Roij Dakbedekkingen

vitaal binnenklimaat. Met de innovatieve daglicht
oplossingen van JET BIK benut u de mogelijkheden
optimaal. Zodat mensen zich prettiger voelen en beter
presteren. U vindt in ons brede assortiment altijd de
juiste oplossing.

www.jet-bik.nl

DrivEN by
DAyLiGht

JET BIK is onderdeel van de JET Group
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In Nederland zijn we inmiddels toe aan de volgende
generatie dakrenovaties. De eerste APP en SBS daken worden
op dit moment voorzien van een nieuwe laag of zelfs al voor
de tweede keer voorzien van een volledige dakrenovatie. In de
afgelopen veertig jaar is er met de gebouwen veel gebeurd.
Het gebruik van de binnenruimte is vaak gewijzigd, maar ook
het stookgedrag in woningen is veranderd. Verder is, door de
aanscherping van milieueisen en energiebesparing, veel aan
techniek in de binnenruimten gewijzigd zonder dat er aan de
gebouwschil gesleuteld is.

Zichtinspectie alleen is niet
toereikend bij een goed dakadvies
Regio-inspecteurs

Alle veranderingen ten spijt is het dak
nog steeds het kind van de rekening.
We zien het dak immers niet elke dag,
maar krijgen wel te maken met lekkage,
schimmelvorming of verrotting van
constructieonderdelen.

Uit den boze

De dakaannemer wordt gevraagd een
deskundig advies te geven over de stand
van zaken op het dak of over de oorzaak
van problemen in de binnenruimte, die
gerelateerd zijn aan de conditie van het

dak. Slechts snel zaken doen, door een uitspraak te doen over alleen de toestand van
de dakbedekking, is inmiddels absoluut
geen oplossing meer. Ook het volgen van
de wens van de gebouweigenaar in zijn
keus van het vaak te goedkope dakmateriaal, omdat hij niet meer geld wil of kan
investeren, is geen optie.
We zien juist dan, dat binnen een garantietermijn van 10 jaar waterdichtheid,
de problemen niet zijn verholpen of zelfs
verslechteren.

Gedegen onderzoek

De oplossing is gelegen in een gedegen
onderzoek naar de bestaande situatie en
de wensen van de gebouweigenaar, maar
bovenal rekening te houden met de kennis en kunde van de dakaannemer. De
dakaannemer is immers degene die de
uitvoering voor zijn rekening neemt en
zorg draagt voor de duurzame waterdichtheid. Pas wanneer alle beslissingscriteria
in beeld zijn kan een goede dakrenovatie
plaatsvinden. Faalkosten worden daarmee
voorkomen en verassingen achteraf

Foutief toegepast kouddaksysteem

leiden niet tot irritatie of soms tot rechtsgang.

kennis. Het is dan zinvol om een ter zake
kundige partij te betrekken bij het advies.

Actuele regelgeving

Dakinspecteurs

Een gedegen onderzoek begint met een
goed gesprek met de gebouweigenaar.
Wat is de problematiek en wat ziet hij
graag voor de toekomst? Vervolgens volgt
een destructief onderzoek middels een
of meerdere insnijdingen tot op de dakvloer, om te bepalen waar de oorzaak
van de problemen terug te vinden is. Op
basis daarvan kan een werkwijze of plan
van aanpak worden geformuleerd. Dit
uiteindelijke resultaat moet leiden tot
een duurzaam waterdicht en bouwfysisch
functionerend dak. Daarnaast bestaat
er natuurlijk altijd de mogelijkheid dit
advies uit te breiden naar de laatste stand
der techniek en regelgeving.

Vraag hulp

Niet functionerend geïsoleerd dakelement

Bestaand dak onzorgvuldig voorzien van toplaag

Destructief onderzoek naar lekkage problematiek

Onderliggend bouwfysisch probleem door slechte

De dakaannemer is bij dit soort onderzoeken de leidende partij. Ondanks het
feit dat de gebouweigenaar er vanuit mag
gaan dat de dakaannemer deskundig is,
kan het zijn dat de oorzaak van problemen verder gaat dan de beschikbare

Er zijn meerdere partijen gespecialiseerd
om dit soort onderzoeken uit te voeren.
Ook bij Royal Roofing Materials vindt u
in elke regio een aantal dakinspecteurs,
die een deskundig onderzoek kunnen en
mogen uitvoeren. Deze inspecteurs gaan
niet over een nacht ijs, voeren samen met
de dakaannemer het onderzoek uit en
ondersteunen in de keuze van de beste toe
te passen dakrenovatie.

RI&E

Naast een gedegen dakrapportage
bestaat tevens de mogelijkheid om een
dak RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) uit te voeren, waarbij een advies
ontstaat dat niet alleen de daktechniek
omvat, maar tevens de dakveiligheid.
Van de dakaannemer wordt uiteindelijk verwacht dat hij als deskundige de
opdrachtgever/gebouweigenaar ontzorgt
als het gaat om duurzame waterdichtheid
en veiligheid op het dak. Royal Roofing
Materials helpt u er graag bij.

bouwkundige aansluiting
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kort nieuws

Nieuwe look voor vestiging Weert

“Uitgebreide Royal Shop
biedt compleet assortiment”
De vestiging van Delbouw Dak & Techniek aan de Risseweg 10
in Weert ondergaat een complete metamorfose. Het welbekende
groene Delbouw-logo op de gevel is vervangen door de blauwe
letters van Royal Roofing Materials. Tegelijk met deze naamswijziging wordt het interieur omgebouwd tot een Royal Shop.
Doordat het assortiment in Weert ook installatietechniek bevat,
is de Royal Shop hier uitgebreider dan op andere Royalvestigingen. Begin maart 2017 is de opening.“Vanaf dan kunnen dakverwerkers, installateurs en bouwaannemers bij ons
terecht voor een compleet assortiment”, zegt vestigingsleider
Maurice Dörenberg.“Dankzij de geheel nieuwe look kan onze
vestiging zich voortaan nóg beter onderscheiden als dé specialist in dak- en bouwmaterialen.”

Royal in beeld
Volg ons
op LinkedIn!
Vanaf nu vindt u Royal Roofing Materials
ook op LinkedIn. Daar vindt u niet alleen
regelmatig informatie en nieuws, maar
komt u ook eenvoudig in contact met
vakgenoten.

Nieuwe collega
In november is er een nieuwe medewerker het team van Royal Roofing
Materials komen versterken. Hij stelt zichzelf graag even voor.
Sinds 1 november is Sebastiaan van den Berg
aangesteld als accountmanager bij Kelders
Dakmaterialen in Rijswijk: “Ik ben 33 jaar.
Als grootste hobby heb ik voetbal. Ik heb
bijna vijftien jaar bij Derwort Loodgieters/
Daktechniek gewerkt met onder andere
de materialen van Royal Roofing Materials.
De eerste tien jaar was ik werkzaam als
monteur dak/loodgieter. De laatste vijf jaar
ben ik bedrijfsleider geweest. Ik heb er met
veel plezier gewerkt en veel geleerd. Nu ben
ik toe aan een nieuwe uitdaging, die ik heb
gevonden in de rol van accountmanager bij
Royal Roofing Materials.”

Let’s stay connected!

Colofon
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info@dakinnovatie.nl
postbus 6991, 6503 GL Nijmegen
Tel. 024 - 377 32 73
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Royal Roofing Materials neemt
nieuw distributiecentrum in gebruik
Vanaf 2 januari 2017 wordt het nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum van Royal
Roofing Materials in gebruik genomen. Het
gebouw op een perceel van ruim 15.000 m2
aan de Bijsterhuizen 40-08 in Wijchen is in
vijf maanden tijd gerealiseerd. Het biedt
Royal Roofing Materials niet alleen meer
ruimte, maar ook de mogelijkheid de logistieke processen verder te optimaliseren.
Uiteindelijk met één doel: een verdere verbetering van de service naar onze afnemers en
nog meer tevreden klanten!
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van) teksten mogen uitsluitend worden
overgenomen na schriftelijke toestemming
van de redactie.

Geslaagd!
De afgelopen periode hebben weer vele vakmensen uit de praktijk de opleidingen bij
Royal Roofing Materials gevolgd. Onderstaande cursisten hebben de opleiding met goed
gevolg afgesloten. Wij feliciteren ze met het behaalde resultaat.
Opleiding Apax

Opleiding Resitrix

Douwe Schippers

Gerrit van Eldik

Taede Yntema

Ben van Elst

Jasper Rienstra

Richard van Ingen

René Reekers

Ronald van Veen

Rene Jansen

Kees van Verseveld

Jilling Wekema

Raymond Visee

Wesley Wijkhuizen

Opleiding Flagon TPO

Opleiding Royal EPDM

Wilt u adverteren in DakInnovatie,

Rubin Kramer

Peter de Brauwer

dan kunt u contact opnemen met de redactie:

Henk Kramer

Rocco Ottevanger
Nick van Rheenen

info@dakinnovatie.nl

Coverfoto:
Meubelboulevard Homecenter Wolvega

Opleiding Royal PVC

Bert Rozema

Kevin Hakker
Wesley Boot
Mike van Mastrigt
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Royal Roofing Materials:

ook in de winter dichtbij
Groningen
Leeuwarden

Het team van Royal
Roofing Materials
wenst u fijne feestdagen
en een ondernemend
2017!

Zwolle
Oldenzaal
Amsterdam
Utrecht
Rijswijk
Nijmegen

Rotterdam
Hoofdkantoor:
nieuw adres per 2 januari
Bijsterhuizen 40-08
Wijchen
Tel. 024 - 377 32 73

Wijchen
Breda
Horst

Weert

Roermond

Heerlen

www.royalroofingmaterials.com

