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Hoofdstuk 1

Hét handboek voor brandveilig werken

4

Geen woorden maar daden. Over brandveilig werken kunnen we 

eindeloos discussiëren. Uiteindelijk gaat het maar om één ding: 

brandveilig werken moet je gewoon doen! Wij bieden daarom dit 

handboek: eenvoudig, helder en vooral zeer praktisch.handboek: eenvoudig, helder en vooral zeer praktisch.

‘Brandveilig werken… gewoon doen!’ sluit aan op de 
NEN 6050. Deze norm geeft ontwerpvoorwaarden om de 
kans op het ontstaan van brand tijdens het aanbrengen 
van detailleringen op het dak zoveel mogelijk te beper-
ken. De detailleringen uit de NEN 6050 maken deel uit 
van de actuele vakrichtlijn.

NEN 6050
Het doel is duidelijk: het voorkomen van brand.
Daarop is dit handboek gericht. Wij geven u alle keuze-
vrijheid bij het maken van detailleringen: dakranden en 
gevels, goten, overkragingen, aansluitingen op schub-
vormige daken, of dakdoorbrekingen. Alle moge lijke 
materiaalcombinaties zijn uitgedacht door onze ervaren 
dakexperts en voor u op een rijtje gezet.

Hoe werk het?
In hoofdstuk 2 beschrijven we de situaties waarin brand-
veilig werken van belang is. Met behulp van tekeningen 
laten we zien wanneer en waar u géén open vuur mag 
gebruiken.

Hoofdstuk 3 is de kracht van dit handboek. Hierin 

worden alle materiaalcombinaties weergegeven welke 
u kunt toepassen met onze dakmaterialen. Via de 
tabs vindt u het door u gewenste detail uitgewerkt. De 
combinaties van materialen zijn verwerkt in een heldere 
matrix. Deze leest u door een kleur te kiezen en deze te 
volgen van links naar rechts in de matrix. Elke laag of 
voorbehandeling correspondeert met de boven de matrix 
opgenomen werkwijze van het detail. Door de kleur te 
volgen bepaalt u welke materialen benodigd zijn om 
het detail brandveilig af te werken. De door u gekozen 
producten vindt met de juiste productnamen terug in het 
overzicht van materialen op het uitvouwblad. Op pagina 
10 aan het begin van hoofdstuk 3 wordt een voorbeeld 
weergegeven hoe de matrix gebruikt dient te worden.

We sluiten dit unieke handboek af met enkele tips & 
tricks die van pas komen tijdens uw werkzaamheden. 
Hoofdstuk 4 is uit de praktijk gegrepen, handig en 
behulpzaam.
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Royalstick ZK 33cm x 20m

Royalstick ZK met Primer ZK Royalbase met Vitago spuitlijm



Hoofdstuk 2

Situaties nader toegelicht

6

De kans op brand is vaak het grootst op plaatsen waar het dak aansluit 

op andere bouwdelen en op plaatsen waar het dak is doorbroken.

min. 100 mm

Geen open vuur

min. 100 mm

Geen open vuur

De materiaalkeuze en de werkwijze zijn in deze situaties 
van groot belang. Dit betekent dat het drogen van de 
ondergrond ook zonder open vuur moet worden uit-
gevoerd. Het rechtstreeks werken op brandbare, 
bijvoorbeeld houten of houtachtige ondergronden kan 
alleen zonder gebruik te maken van open vuur. 

Wij onderscheiden de volgende situaties:

Dakopstand zonder plaat- of 
schubvormige afwerking 

De aansluitingen moeten vanaf voorkant of bovenkant 
dakopstand tot minimaal 100 mm door de kim worden 
afgeschermd met baanvormige dakbedekkingsmateria-
len zonder gebruik te maken van open vuur alvorens de 
dakbedekkingsconstructie of het dakbedekkingssysteem 
aan te brengen. 



Dakopstand met plaat- of 
schubvormige afwerking

Bij dakopstanden met plaat- of schubvormige afwer-
king mogen over een zone van minimaal 750 mm in 
het dakvlak, gemeten vanuit de kim, geen werkzaam-
heden worden uitgevoerd met gebruik van open vuur.
Indien de dakopstand 2 meter boven de beëindiging 
van de dakbedekking volledig uit beton, steen- of 
steenachtige materialen bestaat, op het moment van 
uitvoering geen kieren of open naden heeft, mag na 
het aanbrengen van de eerste randstrook wel open 
vuur worden toegepast.
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Geen open vuur

min. 750 mm

beëindiging
dakbedekking

bovenzijde dakbedekking
of dampremmende laag

Geen open vuur

bovenzijde 
dakbedekking of 
dampremmende 
laag

min. 750 mm

Sopralene Stick C40M bij schubvormige opstand

Sopralene Stick C40M

OC-Plan bij detailaansluitingen
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Overkragende bouwdelen

Indien de verticale afstand van een overkragend bouw-
deel tot de bovenzijde van het dak kleiner is dan 2.000 mm, 
mogen in een horizontale zone van 750 mm aan weers-
zijden vanaf deze lijn geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd met gebruik van open vuur.

Dakdoorbrekingen

Een dakdoorbreking is een onderbreking in het dak of 
het dakbedekkings-systeem, waarbij de dakbedekking 
wordt aangesloten op een plakplaat en niet wordt opge-
zet. Bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer of dakdoorvoer.

Dakdoorbrekingen moeten tijdens de werkzaamheden 
zijn afgeschermd met dakbedekkingsmateriaal zonder 
gebruik te maken van open vuur.
De aansluiting van een eventuele dampremmende laag 
met de doorbreking moet worden gemaakt zonder ge-
bruik te maken van open vuur.
Indien de dakdoorbreking of aansluiting is afgesloten 
door een vormdeel, mag open vuur worden gebruikt bij 

het aanbrengen van vormdelen (prefab onderdelen of 
hulpstukken).

Rondom een dakdoorbreking moet bij thermisch 
geïsoleerde daken over een afstand van minimaal 400 mm 
vanaf de rand van de dakdoorbreking thermisch 
isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

400 mm400 mm

Isolatie klasse A2Isolatie klasse A2

isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

vanaf de rand van de dakdoorbreking thermisch 
isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
vanaf de rand van de dakdoorbreking thermisch 
isolatiemateriaal worden toegepast dat voldoet aan 
de klasse A2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

400 mm400 mm

Isolatie klasse A2Isolatie klasse A2

min. 750 mm

Geen open vuur

min. 750 mm

< 2000 mm
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Overkraging, opstand met Royal PVC

Dakdoorbreking vlamdicht op Royalstick ZK Dakdoorbreking met Alsan Flashing



Hoofdstuk 3

Het lezen van een detailmatrix
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Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP gemodifi ceerde bitumen met zand/folie afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p pk k k cb p da

Voorbeeldmatrix materiaalgebruik

Een voorbeeld:

Laag a is een gebitumineerde onderlaag voor EPS, 
productnaam Royal DG APP / SBS

Laag p is een synthetische primer, productnaam 
Elastocol 600

Laag b is een zelfklevende gemodifi ceerde bitumen 
toplaag, productnaam Sopralene C40 M

Laag p is een synthetische primer, productnaam 
Elastocol 600

Laag c is een zelfklevende gemodifi ceerde bitumen 
toplaag, productnaam Sopralene C40 M

Laag d is een APP gemodifi ceerde bitumen brandrol, 
productnaam Royalgum Bicom

U kiest via de tab: “Dakopstand met schubvormige 
afwerking” detail 4.4.2.01.

Vervolgens maakt u de keuze welke kleur bolletje u gaat 
volgen. In dit geval kiest u de kleur ROOD. U leest van 
links naar rechts deze kleur en bepaalt daarmee welk 
materiaal staat vernoemd.

In de detailschets vindt u zo de laagletter welke corres-
pondeert met de laagletter boven in de matrix.

In de werkwijze leest u bij deze laagletter het gebruik 
van het materiaal.

De materiaalsoort aan de linkerzijde van de matrix vindt 
u als productnaam terug in het uitklapbare achterblad.
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Sopralene Stick C40M bij schubvormige opstand

Royalbase APP met Vitago spuitlijm



a

min. 100 mm

e

b

c d

4.3.1.01  -  Meerlaagse systemen

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP gemodifi ceerde bitumen met zand/folie afwerking
APP/SBS gemodifi ceerde bitumen met folie/zand afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p k k b c eda p
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a De eerste laag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim. 
b Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm). 
 Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende 

stroken op een synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).
c Deze laag mechanisch bevestigen in de onderconstructie (kimfi xatie), in geval van aan de ondergrond of 

onderconstructie bevestigde dakbedekkingsystemen.
d  De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim en branden op strook b.
e  Een tweede randstrook aanbrengen. Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.
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min. 100 mm
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4.3.1.02  -  Eenlaagse systemen

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP/SBS gemodifi ceerde bitumen met folie/zand afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p k b f ca
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Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen moeten in de randzones altijd tweelaags worden 
uitgevoerd.

a Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm).
Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende stroken 
op een synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).

b De laag dakbanen aanbrengen tot in de kim en branden op strook a. De dakbanen mechanisch bevestigen (f) 
in de ondercontructie (kimfi xatie), in geval van aan de ondergrond of onderconstrctie bevestigde 
dakbedekkingsystemen.

c Een tweede randstrook aanbrengen. Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.



a

min. 100 mm

d

b

c

4.3.2.01  -  Meerlaagse systemen

Losgelegde en geballaste dakbedekkingsystemen

Werkwijze

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS









Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP/SBS gemodifi ceerde bitumen met folie/zand afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p k k b dca p
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4.3.2.01  -  Losliggend geballast m
eerlaags

a De eerste laag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim.
b Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm). 

Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende 
stroken op een synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).

c. De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim en branden op strook b.
d Een tweede randstrook aanbrengen. Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.









min. 100 mm

c

a

bf

4.3.2.02  -  Eenlaagse systemen

Losgelegde en geballaste dakbedekkingsystemen

Werkwijze

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
K = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP/SBS gemodifi ceerde bitumen met folie/zand afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p fk b ca
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a Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm). 
Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende 

 stroken op een synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).
b De laag dakbanen aanbrengen tot in de kim en branden op strook a. De dakbanen mechanisch bevestigen (f) 

in de ondercontructie (kimfi xatie), in geval van aan de ondergrond of onderconstructie bevestigde 
dakbedekkingsystemen.

c Een tweede randstrook aanbrengen. Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.













a

min. 100 mm

e

b

c d

4.3.3.01  -  Meerlaagse systemen

Partieel en volledig gekleefde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Voorbehandeling

p k k b pc ek da pMateriaalsoort
Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde polyester MEC
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenz. APP gemodifi ceerde gebit. polyestermat
Eenz. SBS gemodifi ceerde gebit. polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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4.3.3.01  -  P
artieel of volledig gekleefd m

eerlaags

a De eerste laag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim. 
b Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm). Deze strook 

moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende stroken op een 
synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).

c Deze laag mechanisch bevestigen met de randstrook in de onderconstructie (kimfi xatie). Als kimfi xatie is een 
rij tegels ook toegestaan.

d De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim.
e Een tweede randstrook aanbrengen. Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.











b

min. 100 mm

d

a

c

4.3.3.02  -  Eenlaagse systemen

Partieel en volledig gekleefde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p p pk k kcb da
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a. Een randstrook aanbrengen van voorzijde dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm). 
 Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende 

stroken op een synthetische primerlaag, mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins).
b De laag dakbanen aanbrengen tot in de kim en branden op strook a.
c. Deze laag mechanisch bevestigen met de randstrook in de onderconstructie (kimfi xatie).
 Als kimfi xatie is een rij tegels ook toegestaan.
d Een tweede randstrook aanbrengen. De randstroken aanbrengen tot 70 mm voorbij de drukverdeelplaten. 

Voor de dakrandbeëindiging zie de betreffende details.











a

d

b

c

Aanbrengprincipe opstandafwerking met elastomere kunststof

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM OF MECHANISCHE BEVESTIGING

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
PU-lijm
Contactlijm
Spuitbare contaktlijm
Schroeven en plaatjes
Stalen strip
EPDM 
EPDM combinatie
Mono/enkel trim
Afdekkap
Kraal

p b p k dck a
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a Het aanbrengen van de elastomere folie op een door de fabrikant geaccepteerde wijze, mechanisch 
bevestigd, verkleefd of losliggend met ballastlaag.

b Het aanbrengen van een kimfi xatie volgens verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant behorend bij de 
bevestigingstoepassing van de elastomere kunststof. Dit gebeurt middels een contactlijmstrook in het vlak, 
een rij schroeven en drukverdeelplaatjes behorend bij de elastomere kunststof of tegels 500x500x60 mm.

c Het aanbrengen van de elastomere kunststof verkleefd aan de opstand tot voorkant dakrand met 
contactlijm of met een strook zelfklevend elastomere kunststof vanaf voorkant dakrand door de kim tot 
100 mm op het dakvlak.

d De afwerking van de dakrand geschiedt met een door de foliefabrikant geaccepteerde kraal, trim of 
afdekkap.
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EPDM membraan met Vitago spuitlijm











a

d

b

c

Aanbrengprincipe opstandafwerking met plastomere kunststoffolie 
of baanvormige EPDM met bitumen kleefmiddel

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM OF MECHANISCHE BEVESTIGING

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumen 110/30
PU-lijm
Contactlijm
Spuitbare contaktlijm
Folie gecacheerd staalplaat
Schroeven en plaatjes
Stalen strip
PVC folie
EPDM met bitumen kleefmiddel
ECB folie
TPO/FPA/TPE/FPO
POCB/TPEB
Foliegecacheerd trim
Mono/enkel trim
Afdekkap

p b p k dck a
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a De kunststof dakbedekking in het vlak monteren volgens de voorschriften van de fabrikant in het gekozen 
bevestigingssysteem, de folie ca. 40 mm opzetten door de kim.

b De kimfi xatie bestaat uit een volgens de fabrikant aangegeven toepassing, passend bij de gekozen folie. 
De kimfi xatie wordt gemaakt volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. Dit kan zijn het toepassen 
van schroeven met drukverdeelplaatjes, kimfi xatiestaal of rails.

c De randstrook van de folie wordt gekleefd tegen de opstand vanaf de voorzijde dakrand door de kim 
tot op het dakvlak met een door de fabrikant aangegeven overlapbreedte. De verkleving geschiedt met 
contactlijm of met een zelfklevende versie van het product.

d De afwerking aan de dakrand geschiedt met een door de foliefabrikant toegelaten afwerking van kraal, 
trim of afdekkap.
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Royalstick ZK met primer

Resitrix SK bij schubvormige opstand
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a

≥ 750 mm

c db
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70 mm

4.4.1.01  -  Meerlaagse systemen

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP gemod. bitumen met zand/folie afw.
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenz. APP gemod. gebit. polyestermat
Eenz. SBS gemod. gebit. polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemod. bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p pk k cb kp da
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a De eerste laag aanbrengen tot in de kim. De banen kunnen evenwijdig aan of haaks op de gevel worden 
aangebracht.

b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen volledig gekleefd met koude bitumen kleefstof of 
 zelfklevend op een synthetische primerlaag evenwijdig aan de opstand, minimaal 70 mm opzetten. 
 De kopse overlappen thermisch lassen.
c Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen  

tot minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. 
 De overlappen en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.
d De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

afstand uit de kim.









a

≥ 750 mm
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70 mm

f

4.4.1.02  -  Eenlaagse systemen

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen moeten in de voetzone altijd tweelaags worden 
uitgevoerd.

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

Voorbehandeling
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a De laag dakbanen evenwijdig aan de gevel aanbrengen en minimaal 70 mm opzetten. De kopse naden 
thermisch lassen. De dakbanen mechanisch bevestigen (f) in de onderconstructie in geval van aan de 
ondergrond of onderconstructie bevestigde dakbedekkingsystemen.

b Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot 
minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. De overlappen 
en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
afstand uit de kim.











a

≥ 750 mm
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4.4.2.01  -  Meerlaagse systemen

Losgelegde en geballaste dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
APP gemodifi ceerde bitumen met zand/folie afwerking
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p pk k k cb p da
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a De eerste laag aanbrengen tot in de kim. De banen kunnen evenwijdig aan of haaks op de gevel worden 
aangebracht.

b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen volledig gekleefd met koude bitumen kleefstof of 
zelfklevend op een synthetische primerlaag evenwijdig aan de opstand, minimaal 70 mm opzetten. 
De kopse overlappen thermisch lassen.

c Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot 
minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. De overlappen 
en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.

d De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
afstand uit de kim.
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4.4.2.02  -  Eenlaagse systemen

Losgelegde en geballaste dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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a De laag dakbanen evenwijdig aan de gevel aanbrengen en minimaal 70 mm opzetten. De kopse naden 
thermisch lassen.

b Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot 
minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. De overlappen 
en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
afstand uit de kim.
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4.4.3.01  -  Meerlaagse systemen

Partieel en volledig gekleefde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Voorbehandeling

p k k b p pc ek da pMateriaalsoort
Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerd polyester MEC
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenz. APP gemodifi ceerde gebit. polyestermat
Eenz. SBS gemodifi ceerde gebit. polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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a Evenwijdig aan de gevel een dakbaan aanbrengen gekleefd met koude bitumen kleefstof danwel een 
zelfklevende dakbaan gekleefd op een synthetische primerlaag.

b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen volledig gekleefd met koude bitumen kleefstof of 
zelfklevend op een synthetische primerlaag evenwijdig aan de opstand, minimaal 70 mm opzetten. 
De kopse overlappen thermisch lassen.

c Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot 
minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. De overlappen 
en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.

d De eerste laag van het dakbedekkingssysteem tot aan baan b.
e De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

afstand uit de kim.
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4.4.3.02  -  Eenlaagse systemen

Partieel en volledig gekleefde dakbedekkingsystemen

Werkwijze

Materiaalgebruik

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Voorbehandeling

p pk kb ca pMateriaalsoort
Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerd polyester MEC
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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a Een polymere dakbaan aanbrengen volledig gekleefd met koude bitumen kleefstof of zelfklevend op een 
synthetische primerlaag evenwijdig aan de opstand, minimaal 70 mm opzetten. De kopse overlappen 
thermisch lassen.

b Van bovenkant opstand (bijvoorbeeld onder voetlood) een zelfklevende polymere randstrook aanbrengen tot 
minimaal 70 mm door de kim. Het verticale werk voorsmeren met een synthetische primer. De overlappen 
en de aansluiting met baan b. thermisch lassen.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
afstand uit de kim.











a

d

b

c

Aanbrengprincipe opstandafwerking met elastomere kunststof

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM OF MECHANISCHE BEVESTIGING

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
PU-lijm
Contactlijm
Spuitbare contaktlijm
Schroeven en plaatjes
EPDM 
EPDM combinatie
Slabbeafwerking
Met knelstrip

p b p k dck a
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a Het aanbrengen van de elastomere folie op een door de fabrikant geaccepteerde wijze, mechanisch 
bevestigd, verkleefd of losliggend met ballastlaag.

b Het aanbrengen van een kimfi xatie volgens verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant behorend bij de 
bevestigingstoepassing van de elastomere kunststof. Dit gebeurt middels een contactlijmstrook in het vlak, 
een rij schroeven en drukverdeelplaatjes behorend bij de elastomere kunststof of tegels 500x500x60 mm.

c Het aanbrengen van de elastomere kunststof verkleefd aan de gevelopstand met contactlijm of met een 
strook zelfklevend elastomere kunststof van onder de slabbe door de kim tot 100 mm op het dakvlak.

d De afwerking van de gevel geschiedt met een door de foliefabrikant geaccepteerde knelstrip of onder een 
slabbeafwerking.











a

d

b

c

Aanbrengprincipe opstandafwerking met plastomere kunststoffolie
of baanvormige EPDM met bitumen kleefmiddel

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM OF MECHANISCHE BEVESTIGING

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

29

Synthetische primer
Bitumen 110/30
PU-lijm
Contactlijm
Spuitbare contaktlijm
Folie gecacheerd staalplaat
Schroeven en plaatjes
Stalen strip
PVC folie
EPDM met bitumen kleefmiddel
ECB folie
TPO/FPA/TPE/FPO
POCB/TPEB
Knelstrip
Slabbeafwerking
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a De kunststof dakbedekking in het vlak monteren volgens de voorschriften van de fabrikant in het gekozen 
bevestigingssysteem, de folie ca. 40 mm opzetten door de kim.

b De kimfi xatie bestaat uit een volgens de fabrikant aangegeven toepassing, passend bij de gekozen folie. 
De kimfi xatie wordt gemaakt volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. Dit kan zijn het toepassen 
van schroeven met drukverdeelplaatjes, kimfi xatiestaal of rails.

c De opstandstrook van de folie wordt gekleefd tegen de opstand van onder een slabbeafwerking door de 
kim tot op het dakvlak met een door de fabrikant aangegeven overlapbreedte. De verkleving geschiedt met 
contactlijm of met een zelfklevende versie van het product.

d De afwerking van de gevel geschiedt met een door de foliefabrikant toegelaten afwerking. Met een 
knelstrip, slabbeafwerking
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Royal PVC

Royal PVC Lassen onder rietenkap
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a

750 mm750 mm

c b d

< 2000 mm

Overkraging  -  01.01

Overkraging meerlaags mechanisch bevestigd

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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a De eerste laag aanbrengen door mechanische bevestiging volgens de NEN 6702. 
b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen met koude kleefstof of zelfklevend op een synthetische 

primerlaag. De overlappen thermisch lassen.
c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit het laagste punt van <2000 mm.
d De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit de hoogte van <2000 mm.
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Overkraging, opstand met Royal PVC
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Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

bp ca

a
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c
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Overkraging  -  01.02  

Overkraging eenlaags mechanisch bevestigd

Werkwijze
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a De toplaag aanbrengen door mechanische bevestiging volgens de NEN 6702. De overlappen thermisch 
lassen.

b De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit het laagste punt van <2000 mm.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit de hoogte van <2000 mm.











a

750 mm750 mm

c b d

< 2000 mm

Overkraging  -  02.01

Overkraging meerlaags losliggend geballast

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p p pk k k cb da
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02.01  -  Losliggend geballast m

eerlaags

a De eerste laag aanbrengen losgelegd. 
b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen met koude kleefstof of zelfklevend op een synthetische 

primerlaag. De overlappen thermisch lassen.
c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit het laagste punt van <2000 mm.
d De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit de hoogte van <2000 mm.
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Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

b ca

a

750 mm750 mm

c

< 2000 mm

b

Overkraging  -  02.02 

Overkraging eenlaags losliggend geballast

Werkwijze
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a De toplaag aanbrengen losgelegd. De overlappen thermisch lassen.
b De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit het laagste punt van <2000 mm.
c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 

uit de hoogte van <2000 mm.
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750 mm750 mm

c b d

< 2000 mm

Overkraging  -  03.01

Overkraging meerlaags partieel of volledig gekleefd

Werkwijze

Materiaalgebruik

Voorbehandeling

p k k b p pc kk da pMateriaalsoort
Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde polyester MEC
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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O
verkragende bouw

delen
03.01  -  P

artieel of volledig gekleefd m
eerlaags

a Een dakbaan aanbrengen met koude kleefstof danwel een zelfklevende baan op een synthetische 
primerlaag.

b Op deze laag een polymere dakbaan aanbrengen met koude kleefstof of zelfklevend op een synthetische 
primerlaag. De overlappen thermisch lassen.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit het laagste punt van <2000 mm.

d  De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit de hoogte van <2000 mm.
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a

750 mm750 mm

c

< 2000 mm

b

Overkraging  -  03.02

Overkraging eenlaags partieel of volledig gekleefd

Werkwijze

Materiaalgebruik

Materiaalsoort

Voorbehandeling

p  = PRIMER OF HECHTLAAG
k = KOUDE BITUMINEUZE KLEEFSTOF OF CONTACTLIJM

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Synthetische primer
Bitumineuze primer
Koude bitumineuze kleefstof
Contactlijm
Gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde polyester MEC
Zelfklevende bitumen onderlaag
Eenzijdig APP gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig SBS gemodifi ceerde gebitumineerde polyestermat
Eenzijdig gebitumineerde polyestermat
Gebitumineerde onderlaag voor EPS
Zelfklevende gemodifi ceerde bitumen toplaag
SBS gemodifi ceerde bitumen KK
APP gemodifi ceerde bitumen brandrol
SBS gemodifi ceerde bitumen brandrol
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a Een polymere dakbaan aanbrengen volledig gekleefd met koude bitumen kleefstof of zelfklevend op een 
synthetische primerlaag. De overlappen thermisch lassen.

b De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit het laagste punt van <2000 mm.

c De toplaag van de bitumen dakbedekking aanbrengen volgens de brandmethode tot op minimaal 750 mm 
uit de hoogte van <2000 mm.
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Loden HWA, vlamdicht

Dakdoorbreking met Alsan Flashing



ca. 400 mm

min. 150 mmvariabelmin. 150 mm

ca. 10 mm

4.6.1.01  -  Meerlaagse systemen

Hemelwaterafvoeren met bitumen dakbedekkingsystemen

Werkwijze

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Werkwijze

Dakdoorbrekingen en -opstanden 
in bitumen systemen

Hemelwaterafvoeren
Ventilatie / rookgas doorvoeren
Lichtkoepels / lichtstraten
Dakluiken / rookluiken
Diverse doorbrekingen
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• Rondom hemelwaterafvoeren moet brandveilige isolatie worden toegepast van tenminste Euroklasse A2 over 
een afstand van 400 mm vanuit de rand van de opening gemeten.

• Ter plaatse van de afvoeren moet de ondergrond ca. 10 mm verdiept zijn over ca. 1x1 m. De afmeting van de 
plakplaat moet minimaal de diameter van de afvoeropening + 300 mm bedragen.

• Onder- en bovenzijde van de plakplaten en de binnenzijde ontvetten en reinigen.
• De onderuitloop moet waterdicht aansluiten op de standleiding en luchtdicht op de dampremmende laag of 

sluitlaag.
• De afvoeren kunnen bestaan uit een RVS, lood, aluminium of kunststof vormdeel.
• Indien gekozen wordt voor loden hemelwaterafvoeren moet tenminste gekozen worden voor kwaliteit code 25.
• Bij een keuze voor aluminium plakplaten moet de plakplaat bestaan uit zacht aluminium minimaal 1,2 mm 

dik, de uitloop moet bestaan uit halfhard aluminium, minimaal 1,2 mm dik.
• Bij metalen doorvoeren de plakplaat voorverwarmen alvorens de manchet van de toplaag hierop te verkleven. 
• Bij de keuze voor een kunststof vormdeel moet het vormdeel met hete lucht op de eerste laag bitumen 

worden gelast, waarna een manchet direct aan de gebruikte toplaag op de afvoer gelast wordt met hete lucht.



4.6.1.02  -  Meerlaagse systemen

Hemelwaterafvoeren met kunststof dakbedekkingsystemen

ca. 400 mm

min. 150 mmvariabelmin. 150 mm

ca. 10 mm

Werkwijze

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Werkwijze

Dakdoorbrekingen en -opstanden 
in kunststoffolie

Hemelwaterafvoeren
Ventilatie / rookgas doorvoeren
Lichtkoepels / lichtstraten
Dakluiken / rookluiken
Diverse doorbrekingen
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D
akdoorbreking

4.6.1.02  -  K
unststof dakbedekkingsystem

en

• Rondom hemelwaterafvoeren moet brandveilige isolatie worden toegepast van tenminste Euroklasse A2 over 
een afstand van 400 mm vanuit de rand van de opening gemeten.

• Ter plaatse van de afvoeren moet de ondergrond ca. 10 mm verdiept zijn over ca. 1x1 m. De afmeting van de 
plakplaat moet minimaal de diameter van de afvoeropening + 300 mm bedragen.

• Onder- en bovenzijde van de plakplaten en de binnenzijde ontvetten en reinigen.
• De onderuitloop moet waterdicht aansluiten op de standleiding en luchtdicht op de dampremmende laag of 

sluitlaag.
• De afvoeren kunnen bestaan uit een RVS, lood, aluminium of kunststof vormdeel.
• Indien gekozen wordt voor loden hemelwaterafvoeren moet tenminste gekozen worden voor kwaliteit code 25.
• Bij een keuze voor aluminium plakplaten moet de plakplaat bestaan uit zacht aluminium minimaal 1,2 mm 

dik, de uitloop moet bestaan uit halfhard aluminium, minimaal 1,2 mm dik.
• Bij metalen doorvoeren de plakplaat voorverwarmen alvorens de manchet van de toplaag hierop te verkleven. 
• Bij de keuze voor een kunststof vormdeel moet het vormdeel met hete lucht op de kunststof dakbedekking 

worden gelast waarna een manchet direct aan de gebruikte toplaag op de afvoer gelast wordt met hete lucht.



4.6.2.01  -  Meerlaagse systemen

Doorvoeren met bitumen dakbedekkingsysteem

41

min. 150 mm100 mmmin. 150 mm

400 mm

Werkwijze

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS

Werkwijze

Dakdoorbrekingen en -opstanden 
in bitumen systemen

Hemelwaterafvoeren
Ventilatie / rookgas doorvoeren
Lichtkoepels / lichtstraten
Dakluiken / rookluiken
Diverse doorbrekingen
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• Rondom doorvoeren moet brandveilige isolatie worden toegepast van tenminste Euroklasse A2 over een 
afstand van 400 mm gemeten vanuit de rand van de opening.

• De afmeting van de plakplaat moet minimaal de buitendiameter van de doorvoer + 300 mm bedragen.
• Alle doorvoeren moeten tijdens de werkzaamheden worden afgeschermd met baanvormige 

dakbedekkingsmaterialen zonder gebruik te maken van open vuur.
• De aansluiting van een eventuele dampremmende laag met een doorbreking moeten worden gemaakt zonder 

gebruik van open vuur.
• Eventueel aan te brengen vormdelen moeten worden aangebracht zonder gebruik te maken van open vuur. 

Alleen als de dakdoorbreking of aansluiting is afgesloten door een vormdeel mag open vuur worden gebruikt.
• Bij metalen plakplaten moeten deze worden ontvet en opgeruwd. Daarna de metalen plakplaat 

voorverwarmen alvorens een manchet aan te brengen gelast met hete lucht. Bij lijmverbindingen is dit 
voorverwarmen niet nodig.

• Bij kunststof vormdelen wordt het vormdeel gelast met hete lucht op de dakbedekking waarna een manchet 
op de plakplaat wordt gelast met hete lucht.



4.6.2.02  -  Meerlaagse systemen

Doorvoeren met kunststof dakbedekkingsysteem

Werkwijze

DE KLEUR GEEFT DE VOLGORDE VAN DE OPGEBOUWDE DAKMATERIALEN AAN
LAAGNUMMER EN WERKVOLGORDE VAN LINKS NAAR RECHTS
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Werkwijze

Dakdoorbrekingen en opstanden in 
Kunststoffolie

Hemelwaterafvoeren
Ventilatie / rookgas doorvoeren
Lichtkoepels / lichtstraten
Dakluiken / rookluiken
Diverse doorbrekingen
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min. 150 mm100 mmmin. 150 mm

400 mm
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D
akdoorbreking

4.6.2.02  -  K
unststof dakbedekkingsystem

en

• Rondom doorvoeren moet brandveilige isolatie worden toegepast van tenminste Euroklasse A2 over een 
afstand van 400 mm gemeten vanuit de rand van de opening.

• De afmeting van de plakplaat moet minimaal de buitendiameter van de doorvoer + 300 mm bedragen.
• Alle doorvoeren moeten tijdens de werkzaamheden worden afgeschermd met baanvormige 

dakbedekkingsmaterialen zonder gebruik te maken van open vuur.
• De aansluiting van een eventuele dampremmende laag met een doorbreking moet worden gemaakt door te 

lassen met hete lucht.
• Eventueel aan te brengen vormdelen moeten worden aangebracht door te lassen met hete lucht.
• Bij metalen plakplaten moeten deze worden ontvet en opgeruwd. Daarna de metalen plakplaat eventueel 

voorverwarmen alvorens een manchet aan te brengen gelast met hete lucht. Bij lijmverbindingen is dit 
voorverwarmen niet nodig.

• Bij kunststof vormdelen wordt het vormdeel gelast met hete lucht op de dakbedekking waarna een manchet 
op de plakplaat wordt gelast met hete lucht.
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Dakdoorbreking op Royalstick ZK



Hoofdstuk 4

Tips & tricks

400 mm

Zelfklevende zijde boven

400 mm

Isolatie klasse A2Isolatie klasse A2
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De uitspraak ‘met de voeten in de klei’ gaat in dit verband niet op. 

‘Met de voeten op het dak’ is beter op zijn plaats. Beide uitspraken 

zeggen echter hetzelfde: je leert het in de praktijk. Zo zijn we ook tot 

onze tips & tricks gekomen. Praktische punten die je helpen effi ciënter 

en slimmer te werken, zonder een belerende vinger. 

1. Drogen van de ondergrond
a. Bij nieuwbouw: overleg voor aanvang van de werk-

zaamheden met de aannemer over het afdekken 
 van de detailleringen, zodat deze droog blijven;
b. Bij renovatie: gebruik bij het drogen de juiste appara-

tuur zonder open vlam;
c. Combineer de juiste apparatuur; gebruik een com-

pressor die ook geschikt is voor bijvoorbeeld spuitbare  
lijmsystemen.

2. Zelfklevende producten
a. Werk in fasen;
b. Werk bij detailleringen van het dakvlak vanuit de kim 

naar boven. Passnijden op het dakvlak kan beschadi-
gingen tot gevolg hebben en kan lekkages veroorzaken;

c. Gebruik stroken gesneden uit de lengte van de rol;
d. Sla zelfklevende producten en hechtlagen vorstvrij op, 

bij voorkeur binnen.

3. Dakdoorbrekingen
a. Bij dakdoorbrekingen kan de plakplaat van de dak-

doorvoer vlamdicht worden aangesloten op bijvoor-
beeld de onderlaag door deze met de zelfklevende 
kant naar boven gericht toe te passen bij het monteren 
van de plakplaat. Kitten wordt zo overbodig;

b. Gebruik eventueel bij moeilijke aansluitingen vloei-
bare producten met een lange levensduur.
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Royalbase APP met Vitago spuitlijm



Aantekeningen


