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1. UVB toepassingen 
 
A. Toepassingen 
Het UVB en UVB+  EPDM rubbermembraan is speciaal ontworpen voor de dichting van daken en goten. 
Uiteraard kan het ook voor veel andere toepassingen aangewend worden. De uitvoering voor de dichting van 
daken wordt hierna uitvoerig besproken. Andere toepassingen worden eerst aan onze technische dienst 
voorgelegd.  
 
UVB kan gebruikt worden voor volgende daksystemen: 

• UVB+ verkleefd met koudlijm niet geballast 
• UVB en UVB+ geballast 
• UVB en UVB + als terrasdichting 
• UVB en UVB+ als groendak 
• UVB en UVB+ als omgekeerd dak 

 
B. Algemene eisen van de ondergrond. 
Op de meeste ondergronden kan dan ook met UVB  gewerkt worden, uiteraard onder voorbehoud van volgende 
algemene eisen van ondergrond: 
 

• De dakvloer zal voldoende sterk zijn om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de functie van 
het dak (groendak of parkeerdak bv.), maar tevens om aan de windlasten, belasting van regen of 
sneeuw , thermische belastingen, onderhoudswerken,… te kunnen weerstaan. 

• Indien de sterkte van het dak niet gekend is, moeten sterkteberekeningen gemaakt worden. 
• Afvoeren moeten op de laagste punten geplaatst worden en verdiept met circa 1cm over een 

oppervlakte van 1m² 
• De helling van het dak is bij voorkeur 2cm per meter. Alzo vermijdt men plasvorming op het dak en 

beperkt men waterinfiltratie bij onvoorziene beschadigingen. 
• De ondergrond moet droog zijn, ontdaan van scherpe voorwerpen en stofvrij. 
• Alle losse delen moeten verwijderd of terug vakkundig bevestigd worden. 
• Bij renovatie van oude daken moet de ondergrond ontdaan zijn van alle grind, algen en mossen. 
• Bij renovatie moet er ook voor gezorgd worden dat de renovatie met UVB en UVB+  niet gebeurt op een 

ongezonde ondergrond. Indien de ondergrond vocht bevat moet dit verwijderd worden. De kans op 
condensatie is in dat geval ook zeer groot. 

• Controleer ook steeds de klimaatklasse van het gebouw en voorzie de constructie van het 
noodzakelijke dampscherm. 

• Teneinde een goede naad of thermische las te verwezenlijken raden wij aan isolatie platen te gebruiken 
met een hoge drukvastheid. 

• Alvorens de werken aan te vangen dient de ondergrond volledig voorbereid zijn.  
• Het is noodzakelijk om een constante druk te hebben bij het lassen. Zorg ervoor dat ter hoogte van de 

lasnaden er geen oneffenheden in het dak zitten. Bij renovatie van bitumineuze dichtingen kunnen de 
onderliggende naden voor problemen zorgen. 

• Teneinde de goede afwerking van details te kunnen verzekeren, is het noodzakelijk dat alle doorvoeren, 
koepels, ventilatoren minimaal 50 cm van de opstand verwijderd zijn. 

 
Specifieke instructies bij renovatie op oude bitumen: 

• Indien de nieuwe dakdichting geplaatst wordt op een oude bitumineuze dichting dan dient men te 
controleren of de dakopbouw correct is. 

• Verkleving op oude bitumen kan enkel in het geval het geen laagsmeltende bitumen zijn (dus geen 
koolteer) 

• Indien de oude roofing los ligt moet deze ofwel volledig verwijderd worden of mechanisch bevestigd, 
rekening houdende met de windlasten op het dak. 

• Blazen in de roofing wijzen op vochtinsluiting. Controleer in dit geval of de ondergrond en ook de 
dakopbouw correct zijn. 

• alle oneffenheden in de roofing moeten verwijderd worden. Ter hoogte van de naden is dit meer dan 
noodzakelijk. 

• Verkleving op oude roofing kan doch enkel na een proef.  
• Indien de opstanden in bitumen loshangen of blazen dan moeten deze verwijderd worden. 
• Indien er plasvorming op het dak aanwezig is, kan men bijvoorbeeld de afvoeren verplaatsen of een 

nieuwe helling aanbrengen. 
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Specifieke instructies bij een betonnen ondergrond: 
• De betonnen ondergrond zal uitgevoerd worden volgens de instructies van het WTCB. 
• De betonnen ondergrond zal perfect glad gestreken worden.  
• Bij verkleving dient alle stof en cementsluier verwijderd te worden 
• De ondergrond dient voldoende coherent te zijn en mag bij het borstelen niet weggevaagd worden. 
• Bij het gebruik van prefab betonelementen mogen de niveau verschillen tussen verschillende platen niet 

meer dan 5mm bedragen.  anders moeten zij met mortel aangeschuind worden. 
 
Specifieke instructies voor een houten dakvloer. 

• De houten dakvloer moet uitgevoerd worden in watervast hout. Het gebruik van spaanderplaten wordt 
vermeden. 

• Het gebruikte hout moet steeds glad zijn.  
• Het hout mag geen schimmels of geen houtrot bevatten. 
• Bij het gebruik van planken moet men er bij de windberekening van uit gaan dat er steeds een 

onderdruk aanwezig zal zijn. (ondichte draagvloer) Het is bovendien noodzakelijk een bitumineuze 
onderlaag aan te brengen. 

• Alle houtsoorten zullen bij gebruik als dakvloer geschroefd worden met degelijke roestbestendige 
schroeven. 

• Controleer ook alvorens de folie aan te brengen dat alle schroeven verzonken zijn en alle scherpe 
kanten van het hout afgeschaafd worden. 

 
Specifieke instructies voor een ondergrond van geprofileerd staal. 

• De platen zullen volgens de regels der kunst geplaatst worden. 
• Zij zullen voorzien zijn van voldoende en roestbestendige schroeven. 
• aangezien staalplaten nooit perfect aansluiten en het in de praktijk haast onmogelijk is de naden van de 

platen af te dichten, moet men rekening houden bij elke condensatie berekening met een µd waarde 
van circa 1meter. 

• Bij windberekeningen heeft men te maken met een lucht open draagvloer. 
• Op een geprofileerde staalplaat wordt altijd een stevige golfoverbruggende (isolatie)plaat bevestigd. 

Deze zal meestal uit een thermisch isolerend materiaal bestaan. 
• De isolatie op deze platen wordt bevestigd volgens de fabrikant van de isolatieplaten. 
• De doorvoeren in de metaalplaat moeten steeds stevig afgewerkt worden. 
• Water in de golven van de metaalplaten moet verwijderd worden. 
• Oude metaalplaten moeten steeds gecontroleerd worden op mechanische sterkte. 

 
Specifieke instructies voor een ondergrond bestaande uit isolatieplaten. 

• De isolatieplaten dienen een doorlopende ATG keuring te hebben. 
• De isolatieplaten moeten bevestigd worden volgens instructies van de fabrikant 
• Laagsmeltende isolatieplaten moeten beschermd worden met bijvoorbeeld een bitumineus membraan. 
• De naden  van de isolatieplaten zullen perfect egaal  en gedicht zijn. 
• Houdt te allen tijde rekening met de compatibiliteit van de lijmen met de gebruikt isolatieplaten. Zo zijn 

cellulaire plastics zoals XPS en EPS doorgaans gevoelig voor solventhoudende lijmen. 
• De verkleving – welke lijm - op isolatieplaten wordt behandeld in het hoofdstuk 

bevestigingsmodaliteiten. 
 

Specifieke instructies voor een ondergrond met een dampscherm. 
• De algemene regel voor een dampscherm luidt dat het dampscherm steeds tot aan de bovenzijde van 

de dakrand opgetrokken dient te worden. Bij bitumineuze dampschermen wordt deze doorgaans tot 
boven de dakrand of de doorvoer opgetrokken. In het geval van PE folie is het belangrijk dat deze aan 
de zijkanten of aan de doorvoer een goede aansluiting krijgt. Vergeet trouwens niet dat verkleving op 
een PE folie niet mogelijk is. 

• Controleer ook steeds dat het gebruikte dampscherm voldoet voor de klimaatklasse van het gebouw – 
zie TV 215. 
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2. UVB Leveringsvormen. 
 
Het UVB en UVB+ EPDM rubber membraan is speciaal ontworpen voor de dichting van daken. Gezien de 
verschillende bevestigingsmodaliteiten zijn er ook verschillende kwaliteiten en breedtes  voor handen. 
 
De verschillende kwaliteiten: 
UVB:  Deze UVB kwaliteit  is de standaard versie, zonder cachering. Zij heeft een doorlopende 

technische goedkeuring ATG. Deze doorlopende technische goedkeuring is van toepassing op 
gekleefde, gelaste en gevulkaniseerde naden. 

 
UVB+: Dit is een UVB rubber die aan de onderzijde voorzien is van en niet-geweven polyester van 160 

gr/m². Voor verkleefde daktoepassingen is het aan te raden deze UVB kwaliteit te gebruiken, 
daar men bij de plaatsing tevens overtollige spanning en blaasvorming vermijdt. 

 
De verschillende uitvoeringen 
UVB is beschikbaar in banen of in membranen. Voor daken is de minimale dikte 1.2mm. Voor goten kan men 
tevens een 1.0mm gebruiken. 
De standaard afmetingen zijn volgende: 
1.0mm   10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-140-170cm  rollengte 100m  
1.2mm  50-70-100-170cm  rollengte 50m 
1.5mm  50-70-100-170cm  rollengte 40m 
2.0mm  50-70-100-170cm  rollengte 60m 
Andere breedtes en rollengtes zijn op speciale vraag verkrijgbaar. 
De prefabmembranen zijn verkrijgbaar in alle mogelijke lengtes en breedtes. 
 
UVB+ is beschikbaar in banen of membranen. De dikte is 1.0/2.0 en 1.2/2.2  
De standaard rolafmetingen bedragen  1.78m x 20m of 1.78m x 60m.  
De prefabmembranen zijn verkrijgbaar in alle mogelijke lengtes en breedtes. 
 
 
Schematisch overzicht voor toepassingen UVB en UVB+: 
 
 

TOEPASSING UVB UVB UVB naad RL188 UVB vulka naad 
 

UVB thermobond naad
 

          
Goten gekleefd PU94  Uvb 1.0 mm ja ja ja 
Goten gekleefd CO99 Uvb 1.0mm ja ja ja 
Goten gekleefd KS 596 * Uvb 1.0mm ja ja ja 
Dak geballast min 1.2mm Uvb 1.2mm Ja** Ja** Ja** 
Omgekeerd dak min 1.2mm Uvb 1.2mm ja ja Ja 
Groendak bij voorkeur 1.5mm Uvb 1.5mm neen ja Ja 
Terras bij voorkeur 1.5mm Uvb 1.5mm ja ja Ja 
Dak gekleefd PUR neen    
Dak gekeefd KS 596*  neen    
Dak gekleefd met warme bitumen neen neen neen Neen 

 

 
* zie voor meer inlichtingen op plaatsingsmethode ks 596 
** mits beschermende tussenlaag en voldoende ballast ( zie TV 215) 
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TOEPASSING UVB+ UVB+ naad RL188  UVB+ vulka naad 
 

UVB+ thermobond naad 
 

    
Goten gekleefd PUR  Ja  ja  ja  
Dak geballast Ja** Ja** Ja** 
Omgekeerd dak Ja** Ja** Ja** 
Groendak  min 1.2/2.2 neen ja Ja 
Terras min 1.2/2.2 ja ja Ja 
Dak gekleefd PU 94 Ja  ja  ja  
Dak gekeefd KS 596*  Ja* Ja* Ja* 
Dak gekleefd met warme bitumen neen neen Neen 
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3.UVB Algemene instructies  
 
(Wij merken op dat hierbij UVB staat voor zowel UVB als UVB+ en in al haar mogelijke leveringsvormen.) 
 
A.  Voorbereidende werken: 
Alvorens de dichtingwerken aan te vangen  dienen volgende elementen gecontroleerd te worden. 

• Controleer of de ondergrond voldoet aan de algemene eisen, zoniet breng bouwheer, algemeen aannemer en 
architect op de hoogte. 

• Zorg ervoor dat er een degelijke windberekening gemaakt werd en ga na het systeem toegepast kan worden op het 
desbetreffende dak 

• Vraag alle veiligheidsfiches op van de te verwerken materialen. 
• Houdt steeds een handleiding in de buurt 
• Controleer of alle goederen aanwezig zijn 
• Ga na of alle gereedschappen naar behoren functioneren. 

 
B.  Check list gereedschappen 
Volgende gereedschappen zijn nodig om uw  dak snel en efficiënt te dichten. 

• Elektriciteitsvoorziening 380V 16A voor thermisch lassen of vulkaniseren 
• Draagbare warme luchttoestellen met een smalle bek (20 of 40mm) 
• automatische lastoestellen of vulkanisatiepers 
• Koperen borstel om luchtblazers te reinigen 
• Silicone of koperen handrollers van 40mm breed voor thermisch lassen of lijmen van naden 
• Koperen handroller voor details breedte 5 mm afgerond 
• Schroevendraaier met bits 
• Verlengkabels 
• Scharen en Stanleymessen 
• reinigingsmiddel 
• vodden 
• borstels 
• boormachines 
• hamers 
• slagpluggen 
• mechanische bevestigingen  (plaatjes en schroeven) 
• lijmkam voor verkleefde daken 
• handschoenen 
• Siliconenspuit  
 

C. Checklist UVB benodigdheden en opslag 
• Controleer  en bestel tijdig de goederen die noodzakelijk zijn voor het desbetreffende dak. 
• De materialen zullen altijd op een droge plaats bewaard worden. 
• Reinigers, lijmen, kit en Thermobondstrip worden op kamertemperatuur bewaard. Zorg ervoor dat deze niet op het 

dak bevriezen. 
• Controleer of de ondergrond voor de te stapelen goederen voldoende stabiel is, en dat er geen plasvorming ter 

hoogte van deze goederen kan optreden. 
• De UVB rollen of membranen zullen maar ontpakt worden wanneer deze op het dak verwerkt worden. De naden 

worden steeds dezelfde dag gedicht. Indien om eender welke reden de naden niet gedicht kunnen worden dan 
dienen deze waterdicht afgedekt te worden. 

• Draag er zorg voor dat de UVB rollen over de volledige lengte ondersteund worden zoniet kunnen golven in de 
zijkanten – naad – ontstaan waardoor de naden moeilijker af te werken zijn. 

• De UVB rollen niet verticaal stapelen. 
 

D. Werkplanning 
 

• Volgende instructies zijn van groot belang voor een goede uitvoering 
• Afhankelijk van de weersomstandigheden is het altijd veiliger de dichtingwerken te verdelen in kleinere aparte 

delen, welke op een dag volledig afgewerkt kunnen worden. 
• Plaats niet meer isolatie dan dezelfde dag gedicht kan worden 
• Plaats niet meer  folie dan men op een dag volledig, met inbegrip van details kan dichten. 
• Indien het werk onderbroken wordt, draag er dan zorg voor dat het dak volledig dicht is en dat alle rollen op een 

droge plaats opgestapeld worden. 
• Naden die men dezelfde dag niet meer kan lassen zullen voorzien worden met een beschermtape, zodanig dat 

deze proper blijven om nadien te kunnen lassen. 
• Bij regen moeten de naden gedicht worden en zodanig dat er geen water onder de folie kan lopen. Water zal tot 

problemen leiden tijdens het dichten van de naden, en zal nadelig zijn voor de ondergrond verlijming. 
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• Wanneer de te lassen naad gedurende meer dan een dag blootgesteld wordt aan hevige zoninstraling of aan stof 
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4. UVB  Naadverbindingen 
 
De naden van UVB en UVB+ EPDM kunnen op verschillende manieren gedicht worden: 

o met RL 188 en K88 
o met Thermobond strip – thermisch gelast 
o gevulkaniseerd dmv hotbonding. 

In de praktijk kunnen de verschillende naden op éénzelfde dak gebruikt worden. Combinaties van 
gevulkaniseerde naden en thermisch lasbare naden zullen voornamelijk voorkomen bij groendak toepassingen. 
 
4.1 ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR DE NADEN. 
 

• Elke naad moet gedicht worden op dezelfde dag als de dakrollen of membranen op het dak 
geïnstalleerd worden. Indien deze om één of andere  reden langer blootgesteld worden aan weer en 
wind dan dienen de naden opgeruwd te worden met een schuurmachine en vervolgens goed gereinigd 
te worden met C3.  

• De naden zullen steeds gemaakt worden met de voorgeschreven producten en in geschikte 
weersomstandigheden.  

• De naden moeten altijd droog en proper zijn alvorens deze te dichten. 
• De naden worden steeds in afwaterende richting geplaatst, tenzij in het geval van gevulkaniseerde 

naden en thermobondstrip naden. 
• Voor het dichten van gelijk welke naad dient steeds een controleproef gemaakt te worden.  
• Bij het gebruik van lijmen, controleer steeds de houdbaarheidsdatum van het gebruikte product.  
• Houdt rekening met de minimum temperaturen bij het maken van de naden. 
• Raadpleeg de veiligheidsinstructies van de RL 188 en van de K88 en houd deze bij de hand tijdens het 

uitoefenen van de werkzaamheden. 
• Zorg ervoor dat de beide te verbinden delen proper en droog zijn, zoniet krijgt men een slechte naad.  

De UVB+ folie zal ter hoogte van de naad steeds volledig ontvet worden met C3. 
• De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5°C. Bij droog weer kan de RL 188 trager hechten. Dit 

komt door het feit dat er te weinig vocht is waarmee deze kan reageren in de lucht. Controleer dan de 
naad na een uur. 

 
4.2. Naden met UVB / UVB+ 
 
4.2.1 Naden met RL 188 en K88 
 

• De overlap van de folie bedraagt 7cm. De RL 188 zal na aandrukken ongeveer 4cm breed zijn.  
• Na het aanbrengen van de RL188 dient deze stevig aangedrukt te worden zodat de hechting over de 

ganse naad verzekerd wordt. Het verbruik bedraagt ongeveer 15meter per 0.1L RL 188 
• De K88 wordt vlak tegen de RL 188 aangespoten, dus tussen de naad. Deze heeft een minimale dikte 

van 2mm en een minimale breedte van 2cm. Ter controle komt de kit volledig onder de naad uit.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.2 De thermische Thermobond lasnaad 
Wij onderscheiden hier twee verschillende naadverbindingen: 
thermobond lasstrip: voor de verbinding van twee membranen en ook als toepassing van 
verschillende hulpstukken 
thermobond kanaalnaad:voor het lassen van druk controleerbare naden. Deze worden aangewend bij 
de verbinding van verschillende prefabmembranen. 
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4.2.2.1. De thermobond lasstrip 
• Alle details en aansluitingen van UVB en UVB+ folies kunnen gedicht worden met thermobond 

hulpstukken.Thermobond is de geregistreerde naam voor de thermisch lasbare TPE systemen van 
Trelleborg Building Systems.  

• De minimale breedte bedraagt 40mm. 
• De thermobond naden moeten niet afgekit worden. 
• Let op een thermobond lasstrip kan men nooit over een K88 lassen. Dit heeft gewoon geen hechting. 
• Ter hoogte van de T-naden  of bij aaneenzetten van de thermobondstrip wordt eerst een stukje 

Thermisch laskoord aangebracht om het niveauverschil op te vangen en om kleine capillaire lekkages 
te voorkomen. 

• Bij temperaturen onder de 0°C verwarmt men de Thermobond lasstrips voor tot 20°C door deze 
bijvoorbeeld op kamertemperatuur te bewaren.Wanneer het lassen met de machine onmogelijk is 
tengevolge van plaatsgebrek, trek dan de strip terug tot daar waar ze gelast werd en las het resterende 
deel af met een handlastoestel. 

• De naadoverlap tussen twee verschillende Thermobond lasstrips bedraagt 5 cm. Zij worden steeds in 
afwaterende richting geplaatst.  Eventuele T- naden worden afgewerkt met Thermisch laskoord. 

• Bij overgang van dakhellingen waarvan de hoek meer dan 15° bedraagt wordt de lasstrip onderbroken. 
De onderste strip wordt 4 cm over de hoek geplaatst. De bovenste overlapt de onderste strip minimaal 
8 cm. (zie details §6.1) 
 

 
• Tenslotte zullen alle zichtbare eindes van Thermobond lasstrips afgerond worden aan de hoeken met 

een straal van 3 cm. 
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4.2.2.2 De Thermobond kanaalnaad 
 
Dit is de ideale naadverbinding voor controleerbare naden. De UVB en UVB+ membranen worden voorzien aan 
de uiteinden van een thermisch lasbare strook.  De overlap tussen deze stroken bedraagt 11 cm. Het is aan te 
bevelen een lijn te trekken op deze afstand zodat men te allen tijde kan controleren dat de overlap correct is.  
De beide thermisch lasbare zijden worden tegen elkaar geplaatst. 
Alvorens de laswerken aan te vangen, maakt men een proefnaad op twee stukken thermobond strip van 
dezelfde dikte. Hierbij wordt de temperatuur en de naaddikte ingesteld. 

 

 
 
 
 
   
 
  
 

 
Stel de lasmachine af met twee lagen thermobond en regel de dikte totdat de thermobond niet meer verschuift 
wanneer men eraan trekt. Regel de machine verder af met een kracht van 300 a 400 N.  
Stel de lassnelheid en temperatuur in na een controle stuk. Normale waarden zoals hierna vermeld zijn slechts 
geldig in normale omstandigheden en dienen voor aanvang steeds gecontroleerd te worden ( Twinny: 380-
420°C – 2.5 tot 3m/min in zomer en 420° 1.8m in winter)(Comet 330°C – 3.2m/min zomer en 320°C 2.2m/min in 
winter). 
Eens de membranen gepositioneerd en de machine afgesteld, wordt de lasmachine type twinny/comet in positie 
gebracht. Belangrijk is dat er geen plooien in de overlap aanwezig zijn. Want daardoor zullen onvermijdelijk 
problemen ontstaan.Zoals uit volgende foto duidelijk wordt, maakt men een dubbele las. Belangrijk is dat beide 
lassen overal volledig doorlopen anders is een controle niet mogelijk. 
 
   
 
 
 
 
 
Alvorens een controleproef te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de uiteinden dichtgelast worden met een 
Leister  en rolletje.Plaats vervolgens de naald met drukmeter in de naad en pomp de naad op tot ongeveer 2 
bar. 
De naad zal over de volle lengte opgepompt worden  en na een visuele controle zal al snel blijken of er een 
probleem is of niet. De naad zal volledig rond komen te staan.  Indien na 2 minuten de druk niet gedaald is, mag 
men er zeker van zijn dat men een perfecte naadverbinding verwezenlijkt heeft. 
 
Indien alles OK is verwijdert men de naald en last het gemaakte gaatje toe met een thermobond strip. 
 
Indien er toch plooien gemaakt werden tijdens het lassen, volstaat het om het slechte stuk te verwijderen, de 
kanaalnaad langs beide zijden af te lassen en  een thermobond strip  over het verwijderde stuk te lassen. U 
dient wel beide kanaalnaden te testen. 
  

Plooien 
in de 
naad 
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4.2.2.3.  Controle van de thermobondnaadverbinding 
 

Een daksysteem is meestal maar zo sterk als de naden zelf zijn, en dus hangt de kwaliteit van het dak voor een 
groot deel af van de uitvoering van de naden. 
Vandaar dat wij er ook alle belang aan hechten dat de naden degelijk en frequent gecontroleerd worden.  De 
controle van de naad slaat uiteraard ook terug op de naaddichting ter hoogte van details en dakrandafwerking. 
 
Dagelijkse algemene controle 

• Proefnaden worden uitgevoerd met ieder lastoestel bij aanvang van elke werkperiode of na elke 
onderbreking 

• De proef wordt uitgevoerd op 2 stalen van 20 cm breed met een overlap van 10 cm voor een 
thermobondstrip en 11cm voor een kanaalnaad 

• Thermobondstrips zullen gelast worden met een machine over een afstand van 2m, met een hand 
Leister over een afstand van 20 cm 

• Laat de naad afkoelen tot 35 à 40°C en trek deze uit elkaar.  Een correcte naad zal een  cohesief 
breukpatroon vertonen, of de naad zal breken. 

• Indien dit niet het geval is, moet de apparatuur gecontroleerd worden, of moet de folie opgeruwd 
worden.  Start niet met het lassen alvorens deze proef geslaagd is. 

 
Controle door extern controle orgaan (indien voorgeschreven in het lastenboek) 

• Naden zullen aan een destructieve test onderworpen worden  : 2 à 3 stalen per dag zullen afgeleverd 
worden. 

• Verder wordt een staal 300 x 300 mm uit het dakvlak gesneden. Dit wordt ogenblikkelijk gedicht met 
een thermobondstrip van 500 x 500 mm .  Markeer dit punt op het dakplan 

• Dit teststaal wordt naar een labo gestuurd en getest op treksterkte   
5 stalen   50 x 250   bij 200 mm/min  (Ueatc richtlijnen) 

• Een naad wordt goedgekeurd indien een gemiddelde waarde van 200 N/50mm bekomen wordt 
 
Waterdichtheidsproef - continu 

• Een visuele controle op waterdichtheid wordt geboden door het thermobondmengsel dat een blinkende 
lijn achterlaat van circa 1-2mm langsheen de naadoverlap  

• Controleer de naad verder manueel met een spits doch onscherp voorwerp (bijvoorbeeld een platte 
schroevendraaier) en druk deze tegen de naad aan.   Voer een scherpe controle uit ter hoogte van 
detailafwerkingen.  

• Alvorens deze proef uit te voeren laat men de naad minimaal 30 minuten afkoelen 
• Markeer alle slechte naadverbindingen  en las deze naden af met een handtoestel.  Bij grote defecten 

in de naad, wordt een thermobondstrip voorzien met een lasbreedte rondom van 100 mm over de 
slechte naad heen. Indien nodig wordt de folie opgeruwd 

• Deze controle dient elke dag uitgevoerd te worden. 
 
4.2.3 Gevulkaniseerde naad 
 
Vulkanisatie van naden vereist de nodige apparatuur en is op het dak moeilijk te verwezenlijken.  Het principe 
bestaat erin een niet gevulkaniseerde tape gedurende een bepaalde tijd, bij een bepaalde druk en een 
bepaalde temperatuur te laten uitvulkaniseren en vernetten in de gevulkaniseerde banen waartussen deze 
geplaatst wordt. De breedte van de overlap bedraagt 2.5cm. 
Met andere woorden hotbonding vereist 4 elementen. Indien er een ontbreekt is men niet aan het vulkaniseren: 

• Tijd  tussen 80 en 150 s afhankelijk van dikte en kwaliteit 
• Temperatuur circa 200°C 
• Druk  circa 5 bar 
• niet gevulkaniseerd rubber – butyl of EPDM kwaliteit. 

   
Op deze wijze worden membranen vervaardigd op de gewenste maat en vorm tot 1800 m² (voor 1mm) 
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5. UVB Horizontale Bevestigingsmodaliteiten Daken 
 
Wij willen opmerken het verkleven van grote membranen steeds risico’s inhoud met betrekking tot eventuele 
plooi en rimpelvorming. Indien er hoge eisen aan het esthetische aspect worden gesteld raden wij U aan te 
werken met gecacheerde UVB+ in banen ! 
 
5.1 UVB+  verkleefd met PUR-lijm  -  PU94 
5.1.1. Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor verkleving van de UVB+  met PUR-lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van PU94 lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 

• minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal         
      type gebitumineerd glasvlies V3  

*    cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 
 *    Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
 
5.1.2. Specifieke instructies voor Pur verkleefde UVB+ 

• Voor verkleefde daken wordt steeds geopteerd voor een gecacheerde EPDM folie. De hechting van 
deze folie naar de ondergrond is veel beter, er worden minder spanningen tijdens de plaatsing 
ingebouwd en ook het esthetisch uitzicht is veel mooier. 

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke 
voorzorgsregels in acht. 

• Vermijdt contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van 

lijm of tijdens het lijmen. Vermijdt slijpen in de nabijheid van lijmen. 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake terugnameplicht. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 
• Indien de UVB+ folie neiging heeft tot afschuiven bij grotere hellingen bijvoorbeeld; dan dient deze 

bovenaan mechanisch bevestigd worden. 
• De PU94 lijm dient enkel voor horizontale of licht hellende oppervlakken. Verticale oppervlakken 

moeten verkleefd worden met contactlijm. 
 
5.1.3 Plaatsingsinstructies 

• de banen worden steeds afwaterend geplaatst. Hiervoor zal men bij voorkeur op het laagste punt van 
het dak aanvangen. 

• Indien op het dak goten aanwezig zijn, dan dient men ervoor te zorgen dat de banen zo lang mogelijk 
geplaatst worden met zo minimaal mogelijke dwars naden. Deze baan wordt steeds in het midden van 
de goot geplaatst 

• De banen worden haaks op de helling geplaatst, zodat het water gewoon over de naad naar onder 
loopt. 

• Vermijd dubbele naden, door ze te laten verschuiven ten opzichte van elkaar. Indien men steeds de 
resten van de vorige rol gebruikt om een nieuwe lijn aan te vangen dan wordt dit probleem gewoonlijk 
vermeden. 

 
• Bij dwarse naden tussen twee banen, worden deze tegen elkaar geplaatst zonder overlapping. Deze 

naad wordt gedicht met een naakte UVB strip en lijm  RL 188 (zie naden) of met een thermisch lasbare 
thermobondstrip (zie naden). 
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• Rol de banen direct uit op de juiste plaats daar de polyester cachering het verschuiven op de dakvloer 
bemoeilijkt. 

• Eens de baan geplaatst, rolt men deze terug half op. Breng lijm aan op de ondergrond. Op grote daken 
is het aan te raden meerdere banen tegelijkertijd te verkleven. Op kleinere daken en rand en hoekzones 
wordt de baan bij voorkeur in de breedte teruggeslagen in plaats van opgerold. 
Breng PU94 lijm aan op het middenvlak in rillen. Hiervoor maakt men gaten met een  diameter van 6- 
10mm met een tussenafstand van 50mm. Grotere gaten kunnen resulteren in oneffenheden doorheen 
het membraan. 

• Rand en hoekzones van het dak worden steeds vol verkleefd. 
• Na het aanbrengen van de lijm wordt het membraan onmiddellijk in de lijm gerold. De maximum open 

tijd bedraagt 5 minuten. 
• Het richtverbruik voor het middenvlak bij egale, niet poreuze ondergronden bedraagt 350gr/m². Let op: 

lijmophopingen zullen opschuimen waardoor grote oneffenheden in de folie zullen komen. Indien dit 
gebeurt de lijm ogenblikkelijk uitkammen met een lijmkam met tandjes van 1mm. 

• Bij hevige wind is het noodzakelijk de zijkanten van het membraan  te ballasten zodanig dat deze niet 
wegwaaien of dat er geen wind onder de baan komt, daar anders de hechting niet goed zal zijn. 

• Na het plaatsen van de baan in de PU lijm wordt het membraan met een zachte borstel aangedrukt om 
de non woven polyester in de lijm te drukken en luchtinsluitingen te verwijderen. Dit dient te gebeuren 
zonder dat er spanning uitgeoefend wordt op de folie. 

• Deze verleggingmethode kan zowel voor UVB+ in banen als membranen aangewend worden. Let wel 
op de maximale open tijd. Let op met grote membranen daar plooivorming niet uit te sluiten is ! 

• In functie van de ondergrond kan het enkele dagen duren vooraleer de folie volledig droog is. 
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5.2. UVB+ verkleefd met contactlijm KS 596 
5.2.1. Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor verkleving van de UVB+ met KS 596 lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van KS 596 lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen  - zonder leislag en talk. 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 
*    minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal                 
      type gebitumineerd glasvlies V3  
*    cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 

 *    Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• OPGELET NIET GEBRUIKEN OP LEI EN STEENSLAG !!! 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de leverancier en 

moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben.  
• Opgelet bij het gebruik van deze lijm wordt doorgaans te weinig lijm aangebracht, houdt hiermee rekening, en 

controleer het verbruik aan de hand van de gebruikte potten en de totale oppervlakte 
 
5.2.2. Specifieke instructies voor KS 596 verkleefde UVB+ 

• Voor verkleefde daken wordt steeds geopteerd voor een gecacheerde EPDM folie. De hechting van deze folie naar 
de ondergrond is veel beter, er worden minder spanningen tijdens de plaatsing ingebouwd en ook het esthetisch 
uitzicht is veel mooier. 

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke voorzorgsregels 
in acht. 

• Vermijdt contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van lijm of 

tijdens het lijmen. Vermijdt slijpen in de nabijheid van lijmen. 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 
• Deze bevestigingswijze is enkel van toepassing op UVB+ verlegd in banen. 

 
5.2.3. Plaatsingsinstructies 

• de banen worden steeds afwaterend geplaatst. Hiervoor zal men bij voorkeur op het laagste punt van het dak 
aanvangen. 

• Indien op het dak goten aanwezig zijn, dan dient men ervoor te zorgen dat de banen zo lang mogelijk geplaatst 
worden met zo minimaal mogelijke dwars naden. Deze baan wordt steeds in het midden van de goot geplaatst 

• De banen worden haaks op de helling geplaatst, zodat het water gewoon over de naad naar onder loopt. 
• Vermijd dubbele naden, door ze te laten verschuiven ten opzichte van elkaar. Indien men steeds de resten van de 

vorige rol gebruikt om een nieuwe lijn aan te vangen dan wordt dit probleem gewoonlijk vermeden. 
• Bij dwarse naden tussen twee banen, worden deze tegen elkaar geplaatst zonder overlapping. Deze naad wordt 

gedicht met een naakte UVB strip van 15cm of een thermisch lasbare thermobondstrip. De instructies voor het 
maken van de naden worden steeds gevolgd 

• Rol de banen direct uit op de juiste plaats daar de polyester cachering het verschuiven op de dakvloer bemoeilijkt.    
(cfr. 5.2.3) 

• Eens de baan geplaatst, plooit men de baan in de helft terug en breng lijm aan op UVB+ cachering en ondergrond. 
Beide oppervlakken worden vol verkleefd. 

• Breng  de lijm aan met een goedgekeurd lijmpistool (navraag bij onze firma) op de volledige oppervlakte (vol 
verkleefd ook in het middenvlak).  Opgelet het luchtdebiet van het lijmpistool bedraagt 700 liter/minuut effectief aan 
de uitlaat. 

• Het richtverbruik bij egale, niet poreuze ondergronden bedraagt minimaal 350gr/m². 
• Na het aanbrengen van de lijm wordt het membraan onmiddellijk in de lijm gerold. De maximum open tijd bedraagt 

5 minuten. 
• Bij hevige wind is het noodzakelijk de zijkanten van het membraan  te ballasten zodanig dat deze niet wegwaaien 

of dat er geen wind onder de baan komt, daar anders de hechting niet goed zal zijn. 
Na het plaatsen van de baan in de contactlijm wordt het membraan met een zachte borstel stevig aangedrukt om 
de non woven polyester in de lijm te drukken en luchtinsluitingen te verwijderen. Dit dient te gebeuren zonder dat er 
spanning uitgeoefend wordt op de folie. Wij merken op dat indien de folie niet aangedrukt wordt er geen hechting 
is. Dit is eigen aan alle contactlijmen. 

• Aangezien het een contactlijm is  zal de folie ogenblikkelijk hechten. De volledige sterkte wordt bekomen na 2-6 
uur. 
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5.3.  UVB+ en UVB  geballaste daken 
5.3.1. Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor geballaste UVB en UVB+ toepassingen worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Ballast is toegelaten op verschillende ondergronden. Hiervoor verwijzen wij naar de instructies van het 

WTCB.  
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
 
5.3.2. Specifieke instructies voor geballaste UVB en UVB+ daken 

• Indien men daken wenst te ballasten dan dient men allereerst na te gaan of de constructie de 
ballastlaag kan dragen, rekening houdende met de heersende normen. 

• Het gewicht van de ballastlaag is afhankelijk van de te verwachten windbelastingen op dat bepaalde 
dak en dient berekend te worden volgens voorschriften TV 215 en NBN B03-002-1. 

• De ballastlaag kan bestaan uit: 
gewassen en gerold grind 
tegels op tegeldragers 
groendak systemen 
houten roostering 
betegeling 

• Indien het gewicht van de ballastlaag onvoldoende is dient het dak verkleefd te worden volgens de 
heersende voorschriften. Een van beide systemen dient te voldoen aan de normen wat windbelasting 
betreft. Zij kunnen dus niet opgeteld worden. Let op bij verkleefde systemen komt enkel de 
gecacheerde UVB+ in aanmerking. 

 
5.3.3. Plaatsingsinstructies 

• de banen worden steeds afwaterend geplaatst. Hiervoor zal men bij voorkeur op het laagste punt van 
het dak aanvangen. Bij prefabmembranen is dit niet van toepassing 

• Indien op het dak goten aanwezig zijn, dan dient men ervoor te zorgen dat de banen zo lang mogelijk 
geplaatst worden met zo minimaal mogelijke dwarsnaden. Deze baan wordt steeds in het midden van 
de goot geplaatst 

• De banen worden haaks op de helling geplaatst, zodat het water gewoon over de naad naar onder 
loopt. 

• Vermijd dubbele naden, door ze te laten verschuiven ten opzichte van elkaar. Indien men steeds de 
resten van de vorige rol gebruikt om een nieuwe lijn aan te vangen dan wordt dit probleem gewoonlijk 
vermeden. 

• Bij dwarse naden tussen twee banen, worden deze tegen elkaar geplaatst zonder overlapping. Deze 
naad wordt gedicht met een naakte UVB strip of een thermobondstrip. 

• Rol de banen en of membranen direct uit op de juiste plaats, om zo weinig mogelijk spanning te 
introduceren tijdens de plaatsing . 

• Bij hevige wind is het soms aan te raden reeds een  gedeelte van het dak te ballasten. 
• Na het lassen van de naden en de het dichten van  de details wordt op de folie een niet geweven 

polyester geplaatst met een gewicht van minimum  200 gr/m². Nadien kan gerold grind gestort worden. 
Indien het grind echter scherpe kanten heeft is een polyesterdoek van 300 gr/m² aangeraden. 

• Indien men op de folie tegels wenst te plaatsen in een chape vloer, draag er dan zorg voor dat het vocht 
dat in de chape kan wegvloeien, zodat bij vriesweer deze niet kan opvriezen. Er zal bij deze 
toepassingen steeds gebruik gemaakt worden van een dubbele afvoer. Zie hiervoor alle instructies van 
het WTCB TV terrassen en balkons. 

• Bij groendaken dient het gewicht van de matten voldoende te zijn en dit bij droog gewicht, zoniet moet 
de folie verkleefd worden. 

• Wanneer een houten roostering gebruikt wordt, moet ook deze een voldoende gewicht hebben. Zoniet 
wordt de UVB+ weerom verkleefd aangebracht. 

• Opstanden en doorvoeren zullen ook bij geballaste daken altijd volledig winddicht verkleefd worden. 
Bovenaan wordt de folie steeds mechanisch bevestigd dmv een profiel, deksteen, muurkap, 
muurprofiel,…. 
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6. UVB en UVB+   Goten 
 
6.1 UVB  verkleefd met PUR-lijm  -  PU 94 
6.1.1 Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor verkleving van de UVB  met PU 94lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van PU 94 lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 

• minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal         
      type gebitumineerd glasvlies V3  
• cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 
• Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• De ondergrond dient te voldoen aan de meest recente instructies van het WTCB. 

 
6.1.2 Specifieke instructies voor Pu 94 verkleefde UVB 

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke 
voorzorgsregels in acht. 

• Vermijd contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in! 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van 

lijm of tijdens het lijmen. Vermijdt slijpen in de nabijheid van lijmen. 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake terugnameplicht. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 
• Indien de UVB folie neiging heeft tot afschuiven bij grotere hellingen bijvoorbeeld; dan dient deze 

bovenaan mechanisch bevestigd worden. 
• De PU 94 lijm dient enkel voor horizontale of licht hellende oppervlakken. Verticale oppervlakken 

moeten verkleefd worden met contactlijm. 
 
6.1.3 Plaatsingsinstructies 

• Reinig de ondergrond, zorg ervoor dat deze droog en vrij van scherpe voorwerpen is. Voorzie de goot 
van de nodige afwatering volgens voorschriften WTCB. 

• Plaats de PE afvoer met klemring alvorens de rubber te positioneren. 
• De banen in de goten worden voor zover mogelijk in 1 lengte geplaatst.  
• Alvorens de folie de verkleven wordt eerst de baan uitgelegd en gecontroleerd of deze van voldoende 

en lengte en breedte is. 
• Eens de folie gepositioneerd wordt deze bovenaan in het geval van pannen of leien vastgeschroefd of 

genageld met koperen nagels met grote koppen en naar boven geslagen. Snij de buitenhoeken in zodat 
alle spanning verwijderd is in de rubber. 

• Breng de lijm PU 94 aan op het lichthellende gedeelte en op het horizontale deel. Blijf ongeveer 5cm 
verwijderd van de verticale opstanden  

• Het verbruik van deze lijm bedraagt circa 250 - 350 gr/m². Deze lijm zal over de volle oppervlakte 
aangebracht worden en uitgesmeerd met een lijmkam. Vermijd te allen tijde lijmophopingen!  

• Laat de lijm gedurende 5 à 10 minuten uitdampen. 
• Laat vervolgens de folie in de lijm zakken, zonder spanning op de folie uit te oefenen en borstel deze 

zachtjes aan met een zachte borstel, zonder de rubber uit te rekken. 
• Rimpelvorming  en zelfs plooivorming bij verkleefde toepassingen is mogelijk, tengevolge van te veel 

lijm of te kort laten uitdampen, of door een reactie met de ondergrond, doch doorgaans verdwijnt deze 
na een aantal weken. Voornamelijk op zink en bitumen kan dit tot ernstige esthetische problemen 
leiden. 

• Afhankelijk van de ondergrond kan het tot 48 uur duren vooraleer de PU94 lijm hecht. Pas dus op dat U 
niet schuift wanneer U over de folie loopt! 

• Plooi en knip nu de binnenhoeken in . 
• Naadverbindingen tussen twee stroken worden gedicht volgens de regels der kunst met  RL 188 beide 

in combinatie met K88 of met een thermobondstrip. 
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borstel. Laat de lijm volledig uitdampen (ca 10 minuten bij 20°C). Te veel lijm leidt tot een slechte 
verbinding. Ook bij een te korte uitdamptijd zal de verbinding slecht zijn en zullen onvermijdelijk blazen 
optreden. Eens de lijm voldoende droog worden beide te verbinden delen gelijkmatig tegen elkaar 
gedrukt en stevig aangerold. Zorg ervoor dat de rubber mooi in de hoek gekleefd is. 

• Dicht de buitenhoek met een prefabhoekstuk 
• Plaats het tapgat met flap en zorg dat dit goed vast zit. Let ook op dat het tapstuk en de afvoerbuis 

perfect aansluiten. 
• Plaats de klemring op het klemafvoer indien deze voor dit type tap gekozen wordt. Let wel op dat 

tussen de UVB en de flens K88 voorzien wordt. Let ook op dat de schroeven zeer voorzichtig 
aangespannen worden anders zullen deze in de PE zot draaien 

• De EPDM rubber moet steeds aan de zijkanten mechanisch bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met 
profielen, dekstenen, muurkappen,….  

• Bij UVB kan gewerkt worden met de gepatenteerde klemprofielen. De UVB folie wordt met een snoer 
erin geklemd zonder spanning op de rubber die uit de goot komt te zetten.  

• Klem de rubber met een rubber snoertang in het profiel op een plaats. Verplaats de tang ongeveer een 
halve meter en span het snoer een weinig op. Geef de rubber een beetje speling zodat deze niet 
opgespannen wordt vanuit de goot. Klem in. Vervolgens klemt men de rubber tussen deze twee punten 
in. In de hoeken het snoer doorsnijden en vastleggen met RL188.   

• Als afwerking worden alle details afgekit met K88. 
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6.2 UVB+  verkleefd met PU-lijm  -  pu94 
6.2.1 Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor verkleving van de UVB+  met PUR+lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van PUR+ lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 

• minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal         
      type gebitumineerd glasvlies V3  
• cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 
• Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• De ondergrond dient te voldoen aan de meest recente instructies van het WTCB. 

 
6.2.2 Specifieke instructies voor PU94  verkleefde UVB+ 

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke 
voorzorgsregels in acht. 

• Vermijdt contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van 

lijm of tijdens het lijmen. Vermijdt slijpen in de nabijheid van lijmen. 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake terugnameplicht. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 
• Indien de UVB+ folie neiging heeft tot afschuiven bij grotere hellingen bijvoorbeeld; dan dient deze 

bovenaan mechanisch bevestigd worden. 
• De PU94 lijm dient enkel voor horizontale of licht hellende oppervlakken. Verticale oppervlakken 

moeten verkleefd worden met contactlijm. 
• Het verkleven van grote membranen leidt onvermijdelijk tot plooivorming. 
 

6.2.3 Plaatsingsinstructies 
De werkwijze – foto’s zijn identiek als bij UVB folie verkleefd met PU94. Klemprofielen kunnen echter 
niet gebruikt worden. 

• de banen in de goten worden voor zover mogelijk in 1 lengte geplaatst.  
• Alvorens de folie de verkleven wordt eerst de baan uitgelegd en gecontroleerd of deze van voldoende 

en lengte en breedte is. 
• Eens de folie gepositioneerd wordt deze bovenaan in het geval van pannen of leien vastgeschroefd of 

genageld met koperen nagels met grote koppen en naar boven geslagen. Breng de lijm PUR+ aan op 
het lichthellende gedeelte en op het horizontale deel.  

• Het verbruik van deze lijm bedraagt circa 350 gr/m². Deze lijm zal over de volle oppervlakte 
aangebracht worden en uitgesmeerd met een lijmkam. Vermijd te allen tijde lijmophopingen daar deze 
onvermijdelijk tot blaasvorming zullen leiden.  

• Na het aanbrengen van deze lijm, laat men direct de folie in de lijm zakken, zonder spanning op de folie 
uit te oefenen en borstel deze zachtjes aan met een zachte borstel, zonder de rubber uit te rekken. 

• Rimpelvorming tengevolge van lijm is mogelijk, tengevolge van te veel lijm of te kort laten uitdampen, of 
door een reactie met de ondergrond, doch doorgaans verdwijnt deze na een aantal dagen. 

• Naadverbindingen tussen twee stroken worden gedicht volgens de regels der kunst met  RL 188, beide 
in combinatie met K88 of met een thermobondstrip. 

• De verticale zijde van de goot wordt altijd verkleefd met CO99. Deze contactlijm wordt aan de beide te 
verbinden delen aangebracht à rato de 800 gr/m² met een borstel. Laat de lijm volledig uitdampen (ca 
10 minuten bij 20°C). Te veel lijm leidt tot een slechte verbinding. Ook bij een te korte uitdamptijd zal de 
verbinding slecht zijn en zullen onvermijdelijk blazen optreden. 

• De EPDM rubber moet steeds aan de zijkanten mechanisch bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met 
profielen, dekstenen, muurkappen,…. 
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6.3. UVB+ verkleefd met contactlijm KS 596 
6.3.1. Algemene instructies voor de ondergrond 

• Voor verkleving van de  UVB+ met KS 596 lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van KS 596 lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen  - zonder leislag 
*    zink,  metalen, alu  (ontvet !) 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 
*    minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal                 
      type gebitumineerd glasvlies V3  
*    cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 

 *    Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• OPGELET NIET GEBRUIKEN OP LEI EN STEENSLAG !!! 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de leverancier en 

moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de leverancier en 

moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• De ondergrond dient te voldoen aan de instructies van het WTCB. 

 
6.3.2. Specifieke instructies voor KS 596 verkleefde  UVB+ 

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke voorzorgsregels 
in acht. 

• Vermijdt contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van lijm of 

tijdens het lijmen. Vermijdt slijpen in de nabijheid van lijmen. 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 

 
6.3.3. Plaatsingsinstructies 

De werkwijze – foto’s zijn identiek als bij UVB folie verkleefd met PU94. Maar wel met de specifieke instructies van 
de ondergrond lijm ks596 

 
• de banen in de goten worden voor zover mogelijk in 1 lengte geplaatst.  
• Alvorens de folie de verkleven wordt eerst de baan uitgelegd en gecontroleerd of deze van voldoende en lengte en 

breedte is. 
• Eens de folie gepositioneerd wordt deze bovenaan in het geval van pannen of leien vastgeschroefd of genageld 

met koperen nagels met grote koppen en naar boven geslagen. Breng de lijm KS 596 aan op de rubber en op het 
lichthellende gedeelte en op het horizontale deel.  

• Het verbruik van deze lijm bedraagt circa 350 à 500 gr/m². Deze lijm zal over de volle oppervlakte aangebracht 
worden met een spuitsysteem. Vermijd te allen tijde lijmophopingen daar deze onvermijdelijk tot blaasvorming 
zullen leiden. Breng  de lijm aan met een goedgekeurd lijmpistool (navraag bij onze firma) op de volledige 
oppervlakte (vol verkleefd ook in het middenvlak).  Opgelet het luchtdebiet van het lijmpistool bedraagt 700 
liter/minuut effectief aan de uitlaat. 

• Na het aanbrengen van deze lijm, laat men direct de folie in de lijm zakken, zonder spanning op de folie uit te 
oefenen en borstel deze zachtjes aan met een zachte borstel, zonder de rubber uit te rekken. 

• Rimpelvorming tengevolge van lijm is mogelijk, tengevolge van te veel lijm of te kort laten uitdampen, of door een 
reactie met de ondergrond, doch doorgaans verdwijnt deze na een aantal dagen. 

• Naadverbindingen tussen twee stroken worden gedicht volgens de regels der kunst met RL 188  K88 of met een 
thermobondstrip. 

• De verticale zijde van de goot wordt nadien ook verkleefd met ks596. Deze contactlijm wordt aan de beide te 
verbinden delen aangebracht à rato de 500 gr/m².  

• Opgelet bij het gebruik van deze lijm wordt doorgaans te weinig lijm aangebracht, houdt hiermee rekening, en 
controleer het verbruik aan de hand van de gebruikte potten en de totale oppervlakte. 

• De EPDM rubber moet steeds aan de zijkanten mechanisch bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met profielen, 
dekstenen, muurkappen,…. 

• Na het aanbrengen van de lijm wordt het membraan onmiddellijk in de lijm gerold. De maximum open tijd bedraagt 
5 minuten. 

• Aangezien het een contactlijm is  zal de folie ogenblikkelijk hechten. De volledige sterkte wordt bekomen na 2-6 
uur. 
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6.4. UVB verkleefd met contactlijm CO99 
6.4.1. Algemene instructies voor de ondergrond  
In sommige gevallen is het aan te bevelen de volledige EPDM folie te bevestigen met contactlijm. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn bij hele kleine smalle gootjes, waarbij het onmogelijk is de verschillende lijmsoorten 
te gaan gebruiken, of omwille van te klein voor het openen van verschillende potten lijm. Ook in het geval van 
grotere hellingen waar het afschuiven van de folie mogelijk is, kan voor deze werkwijze geopteerd worden. 

• Voor verkleving van de UVB met CO99 lijm worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van CO99 lijm is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten dakvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen  - zonder leislag 
*    zink , aluminium, metalen (ontvet !) 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 
*    minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal                 
      type gebitumineerd glasvlies V3  
*    cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 

 *    Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• De ondergrond dient te voldoen aan de instructies van het WTCB. 

 
6.4.2. Specifieke instructies voor CO99 verkleefde UVB  

• Controleer de veiligheidsfiches van de lijmen voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke 
voorzorgsregels in acht. 

• Vermijdt contact met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking van lijmen is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt van 

lijm of tijdens het lijmen. Vermijd slijpen in de nabijheid van lijmen! 
• Stort de afval lijmblikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 

aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
• Controleer steeds de vervaldatum van de lijmen en ga na of de samenstelling homogeen is. 

 
6.4.3. Plaatsingsinstructies 

De werkwijze – foto’s zijn identiek als bij UVB folie verkleefd met PU94. Maar wel met de specifieke 
instructies van de lijm co99 

• de banen in de goten worden voor zover mogelijk in 1 lengte geplaatst.  
• Alvorens de folie de verkleven wordt eerst de baan uitgelegd en gecontroleerd of deze van voldoende 

en lengte en breedte is. 
• Eens de folie gepositioneerd wordt deze bovenaan in het geval van pannen of leien vastgeschroefd of 

genageld met koperen nagels met grote koppen en naar boven geslagen. Breng de lijm CO99 aan op 
de rubber en op het lichthellende gedeelte en op het horizontale deel.  

• Het verbruik van deze lijm bedraagt circa 700 gr/m². Deze lijm zal over de volle oppervlakte 
aangebracht worden met een borstel of rol. Vermijd te allen tijde lijmophopingen daar deze 
onvermijdelijk tot blaasvorming zullen leiden. Breng  de lijm aan en laat deze gedurende 10 minuten bij 
20°C uitdampen. 

•  Na het aanbrengen van deze lijm, laat men direct de folie in de lijm zakken, zonder spanning op de 
folie uit te oefenen en borstel deze zachtjes aan met een zachte borstel, zonder de rubber uit te rekken. 
Opgelet deze lijm hecht ogenblikkelijk en verschuiven is niet meer mogelijk. 

• Rimpelvorming tengevolge van lijm is mogelijk, tengevolge van te veel lijm of te kort laten uitdampen, of 
door een reactie met de ondergrond, doch doorgaans verdwijnt deze na een aantal dagen. 

• Naadverbindingen tussen twee stroken worden gedicht volgens de regels der kunst met  RL 188,  in 
combinatie met K88, of met een thermobondstrip. 

• De verticale zijde van de goot wordt nadien ook verkleefd met CO 99 . Deze contactlijm wordt aan de 
beide te verbinden delen aangebracht à rato de 700 gr/m².  

• Opgelet bij het gebruik van deze lijm wordt doorgaans te weinig lijm aangebracht, houdt hiermee 
rekening, en controleer het verbruik aan de hand van de gebruikte potten en de totale oppervlakte. 

• De EPDM rubber moet steeds aan de zijkanten mechanisch bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met 
profielen, dekstenen, muurkappen,….Indien de UVB profielen gebruikt worden, raadpleeg goten met 
PU 94. 
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6.5.  Gootdichting met zelfklevende STICKSEAL 
6.5.1. Algemene instructies voor de ondergrond  
Om het lijmverbruik te beperken, bestaat er ook de mogelijkheid te werken met zelfklevende gewapende EPDM 
folie. De werkwijze wordt op deze manier zeer vereenvoudigd.  Ook in het geval van grotere hellingen waar het 
afschuiven van de folie mogelijk is, kan voor deze werkwijze geopteerd worden. 

• Voor het gebruik van Stickseal worden alle algemene instructies opgevolgd 
• Verkleving van Stickseal is toegestaan op volgende ondergrond 

 *   houten gootvlak bestaande uit goedgekeurde platen type watervaste multiplex en 
goedgekeurde OSB platen 

*    bitumineuze dakrollen  - zonder leislag 
*    zink , aluminium, metalen (ontvet !) 
*    beton  - droog !! 
*    gecacheerde PU-plaat – type BI 3 -  direct op isolatieplaat 
*    minerale wol – mits voldoende densiteit en met bitumineuze tussenlaag, minimaal                 
      type gebitumineerd glasvlies V3  
*    cellenglas  -  mits tussenlaag type V3 

 *    Perlietplaten  - mits tussenlaag type V3 
• Opgelet: bij het gebruik van isolatie moeten deze geplaatst worden volgens de instructies van de 

leverancier en moeten deze voor die welbepaalde toepassing een doorlopende ATG keuring hebben. 
• De ondergrond dient te voldoen aan de instructies van het WTCB. 

 
6.5.2. Specifieke instructies voor het gebruik van Stickseal 

• Controleer de veiligheidsfiches van de primer voor aanvang  der werken en neem de noodzakelijke 
voorzorgsregels in acht. 

• Vermijdt contact van de primer 9800 met huid en ogen en adem de dampen van de lijmen niet in. 
• De minimale gebruikstemperatuur bedraagt 5°C. 
• Roken tijdens de verwerking met de primer is niet toegestaan. Gebruik nooit een open vlam in de buurt 

van lijm of tijdens het werken met stickseal of primer 9800. Vermijdt ook het slijpen in de nabijheid 
ervan. 

• Stort de afval en blikken volgens de wettelijke voorschriften. Wulva is als verpakkingsverantwoordelijke 
aangesloten bij Valipack om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

• Controleer steeds de vervaldatum van de primer ga na of de samenstelling homogeen is. De primer 
goed schudden voor gebruik. 

 
6.5.3. Plaatsingsinstructies 
 

• Breng altijd en overal eerst een laag primer 9800 aan op de ondergrond à rato de 200 à 300 gr/m². 
• Laat  deze gedurende 5 minuten bij 20°c uitdampen.  
• De banen in de goten worden voor zover mogelijk in 1 lengte geplaatst.  
• Alvorens de folie te hechten wordt eerst de baan uitgelegd en gecontroleerd of deze van voldoende en 

lengte en breedte is. 
• Eens de folie gepositioneerd wordt deze bovenaan in het geval van pannen of leien vastgeschroefd of 

genageld met koperen nagels met grote koppen en naar boven geslagen.  
• Verwijder stukje per stukje de PE film achteraan van de Stickseal en druk deze op de ondergrond stevig 

aan. Probeer zo weinig mogelijk plooien te maken en rek de folie niet uit. (plooivorming is niet nadelig 
voor de EPDM kwaliteit doch geven enkel een minder mooi esthetisch uitzicht. 

• Opgelet de Stickseal hecht ogenblikkelijk en verschuiven is niet meer mogelijk. 
• Naadverbindingen tussen twee stroken worden gedicht volgens de regels der kunst met  RL 188 en 

K88 of met een thermobondstrip. De naden mogen niet met de zelfklevende strip zelf gedicht worden. 
• De EPDM rubber moet steeds aan de zijkanten mechanisch bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met 

profielen, dekstenen, muurkappen,…. 
• Hoeken worden ingeplooid volgens de regels der kunst zie detailafwerkingen. 
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7. UVB en UVB+  Detailafwerkingen 
 
Naast het plaatsen van de EPDM folie en het dichten van de naden is een detailafwerking minstens even 
belangrijk. Details die niet correct afgewerkt werden geven op korte termijn meestal grote problemen. Daarom 
worden alle details dezelfde dag als het plaatsen van de folie, volledig afgewerkt volgens de volgende 
instructies. Mocht het toch nodig zijn deze later af te werken, dan moet de folie weerom grondig gereinigd en 
opgeruwd worden. Voor alle details gelden de algemene plaatsingsvoorschriften, de instructies van het WTCB 
TV 191 en 215 en deze vervat in onze handleiding. 
 
7.1. Opstanden  
 
7.1.1. Winddichte aansluitingen en mechanische bevestiging 
 
• Alle opstanden van het dak zullen volledig winddicht aangesloten worden. Daarom worden deze vol 

verkleefd met een aangepaste lijmsoort:  
CO99  contactlijm met de borstel 
KS 596  contactlijm met een lijmpistool aangebracht 
Daar deze lijmen contactlijmen zijn, worden deze dubbelzijdig aangebracht. (op folie en ondergrond. )  
Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van de verschillende lijmen. 

• Alle opstanden zij het van een verkleefde UVB+ of een naakte losliggende UVB kan met een naakte folie 
gedicht worden, maar wel steeds volledig verkleefd. 

• De opstanden zullen altijd gedicht worden met een aparte strook en nooit zullen de banen van het 
horizontale vlak door de kim geplaatst worden. 

• Bovenaan wordt de UVB en  UVB+ steeds mechanisch bevestigd.  
Zo heeft men bij: 
muuraansluitingen    een muurprofiel 
onder een slabben:  mechanische bevestigingen iedere 20cm 
aan een dakrand:  dakrandprofielen, muurkappen of dekstenen 
achter metaalplaten  mechanische bevestigingen iedere 20 cm. 

• Alvorens de opstanden te verkleven moeten deze droog, stofvrij en vetvrij zijn. Beton en metselwerk dienen 
egaal en glad  te zijn. 

• Poreuze ondergronden zoals metselwerk, beton, hout, gasbeton, … worden ingesmeerd met een voorstrijk 
laag type 9800. De primer wordt aangebracht met een lijmpistool of met een borstel. Verbruik  (150 a 250 
gr/m² afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. 

• Deze voorstrijk laag dient volledig droog te zijn alvorens de uiteindelijke laag lijm aan te brengen. 
• De lijm KS 596 wordt egaal tweezijdig aangebracht en over het volle oppervlak met een goedgekeurd 

lijmpistool (raadplaag onze technische dienst. Het lijmverbruik bedraagt circa 350 gr op een egale niet 
poreuze ondergrond. De folie wordt na drogen van de lijm tegen ondergrond aangebracht en stevig 
aangerold. 

• De lijm CO 99 wordt tweezijdig aangebracht met stevige borstel (blokborstel) of lijmrol. Smeer deze lijm 
gelijkmatig uit zonder ophopingen. Het gemiddeld verbruik op een egale niet poreuze ondergrond bedraagt 
700 gr/m². Laat de lijm gedurende 10 a 15 minuten uitdampen totdat deze handdroog is en verkleef de folie 
aan de ondergrond zonder plooien of spanning. 

• Metalen opstanden moeten ontvet worden met C3 indien deze een vet oppervlak hebben. Losse verfdeeltjes 
moeten verwijderd worden met de daarvoor geschikte middelen. 

• De lijmen mogen slechts gebruikt worden bij een minimum temperatuur van 5°C en bij droog weer.  
• Bij lagere temperaturen is de viscositeit hoger en zal deze moeilijker verwerken. Bewaar daarom de lijm 

steeds op kamertemperatuur  daags voor het gebruik totdat deze gebruikt wordt. 
• Controleer voor aanvang de vervaldag. Indien deze datum overschreden is mag de lijm niet meer gebruikt 

worden. 
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7.1.2. Opstanden met UVB en UVB+ EPDM rubber geplaatst in banen 
 
7.1.2.1. Algemene instructies 

• De folie van het horizontale dakvlak wordt bevestigd in de kim iedere 20 cm met goedgekeurde 
bevestigingen. In het geval bevestiging in de ondergrond niet mogelijk is dan moet de folie mechanisch 
bevestigd worden in de opstand. Enkel bij foamglas kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dit 
zal dan per project bevestigd worden hoe de afwerking moet geschieden.  

• De opstand zal steeds met een aparte strook UVB of UVB+ EPDM (in de praktijk zal dit UVB zijn daar 
deze beschikbaar is in alle maten en bovendien eenvoudiger aan te sluiten op de horizontale 
dakbedekking) gedicht worden. Deze zal ongeveer 15 cm op het horizontale vlak liggen om alzo een 
naad te kunnen maken naast de mechanische bevestigingen.  Deze stroken worden in een zo lang 
mogelijke lengte voorzien worden en vol verkleefd worden met CO 99, KS 596.  De naadverbinding 
tussen de opstand en het horizontale vlak kan gedicht worden met  RL 188 of met een thermobond 
strip. (voor de juiste instructies zie naadverbindingen) 

• De opzetkant is steeds 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. In het geval van een terras 15cm 
boven de vloer indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  

• Voor opstanden met dekstenen is het steeds aan te bevelen de volledige opstand te dichten, tot onder 
de dekstenen. 

• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 
toegelaten. 

• Deze UVB opstandstroken kunnen zowel aangesloten worden op een UVB+ als op een UVB 
dakdichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2.2. Plaatsingsinstructies 
• Breng lijm CO99 (700 gr/m²), of KS 596 dubbelzijdig aan, zonder ophopingen of droge plekken over de 

volledige oppervlakte van de folie en de opstand. Wacht 5 a 15 minuten totdat de lijm handdroog is 
(afhankelijk van het weer). Volg de algemene instructies, breng een primer aan indien nodig, zorg voor 
een droge ondergrond, … 

• Plooi de rubber omhoog en kleef  deze aan het verticale vlak. Rol nadien stevig aan. Vermijd plooien in 
de opstand. 

• Bevestig de UVB strook bovenaan mechanisch met schroeven iedere 20 cm, wanneer deze niet onder 
een dakrand, deksteen, muurkap, … komt  

• Maak de naad met  de UVB of UVB+ folie van het horizontale vlak. 
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7.1.3. Opstanden met UVB+ EPDM rubber geplaatst in banen 
7.1.3.1. Algemene instructies 

• De folie van het horizontale dakvlak wordt bevestigd in de kim iedere 20 cm met goedgekeurde 
bevestigingen.  Enkel bij Foamglas wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit zal per geval schriftelijk 
bevestigd worden hoe de kim te bevestigen. 

• De opstand zal steeds met een aparte strook UVB of UVB+ EPDM gedicht worden. Deze zal ongeveer 
15 cm op het horizontale vlak liggen om alzo een naad te kunnen maken naast de mechanische 
bevestigingen.  Deze stroken worden in een zo lang mogelijke lengte voorzien worden en vol verkleefd 
worden met CO 99, KS 596.  De naadverbinding tussen de opstand en het horizontale vlak kan gedicht 
worden met  RL 188 of met een thermobond strip. (voor de juiste instructies zie naadverbindingen) 

• De opzetkant is steeds 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. In het geval van een terras 15cm 
boven de vloer indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  

• Voor opstanden met dekstenen is het steeds aan te bevelen de volledige opstand te dichten. 
• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 

toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3.2. Plaatsingsinstructies 
• Breng lijm CO99 (700 gr/m²), of KS 596 dubbelzijdig aan, zonder ophopingen of droge plekken over de 

volledige oppervlakte van de folie en de opstand. Wacht 5 tot 15 minuten totdat de lijm handdroog is 
(afhankelijk van het weer). Volg de algemene instructies, breng een primer aan indien 
nodig(cellenbeton en andere poreuze ondergronden) , zorg voor een droge ondergrond,… 

• Plooi de rubber omhoog en kleef  deze aan het verticale vlak. Rol nadien stevig aan. Vermijd plooien in 
de opstand. 

• Bevestig de UVB of UVB+ strook bovenaan mechanisch met schroeven iedere 20 cm, wanneer deze 
niet onder een dakrand, deksteen, muurkap,… komt . 

• Maak de naad met  de UVB+ door middel van een aparte UVB strook van 15 cm met RL 188. Eventueel 
kan deze naad ook gelast worden met een thermobond strip. 
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7.1.4. Opstanden met UVB EPDM rubber geplaatst in prefabmembranen 
7.1.4.1. Algemene instructies 

• De folie van het horizontale dakvlak wordt bevestigd in de kim. Dit houdt in dat de laatste 50cm van het 
horizontaal dakvlak steeds vol verkleefd wordt met CO 99. Dit is ook het geval rondom doorvoeren, 
koepels, dakobstakels,… 

• Bij membranen moet de opstand niet onderbroken worden en gaat de dichting van het horizontale vlak 
gewoon over in deze van de opstand. 

• De opstand wordt steeds volledig en winddicht verkleefd.  
• De instructies met betrekking tot opstanden en winddichte verklevingen en het WTCB worden volledig 

nageleefd.  
• De opzetkant is minimaal 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. In het geval van een terras 15cm 

boven de vloer indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  
• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 

toegelaten. 
 

7.1.4.2. Specifieke instructies 
• Het is van uitermate groot belang dat de folie volledig zonder spanning geplaatst wordt en dat tijdens 

de verkleving van de kim en opstanden er zeker geen spanning geïntroduceerd wordt. 
• Zorg ervoor dat het membraan zonder plooien geplaatst wordt zoniet zullen deze in de opstand 

zichtbaar zijn. Plooivorming geeft geen problemen naar de kwaliteit toe, doch schaden het esthetisch 
uitzicht. 

 
 

7.1.4.3 Plaatsingsinstructies 
• Breng lijm CO99 (700 gr/m²), of KS 596 dubbelzijdig aan, zonder ophopingen of droge plekken over de 

volledige oppervlakte van de folie en de opstand. Wacht 5 a 15 minuten totdat de lijm handdroog is 
(afhankelijk van het weer). Volg de algemene instructies, breng een primer aan indien nodig, zorg voor 
een droge ondergrond,… 

• Plooi de rubber omhoog en kleef  deze aan het verticale vlak. Rol nadien stevig aan. Vermijd plooien in 
de opstand. 

• Bevestig de UVB strook bovenaan mechanisch met schroeven iedere 20 cm, wanneer deze niet onder 
een dakrand, deksteen, muurkap,… komt  

• maak de naad met  de UVB of UVB+ folie van het horizontale vlak. 
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7.1.5. Opstanden met UVB+ EPDM rubber geplaatst in prefabmembranen 

 
7.1.5.1. Algemene instructies 

• De folie van het horizontale dakvlak wordt bevestigd in de kim. Dit houdt in dat de laatste 20cm van het 
horizontaal dakvlak steeds vol verkleefd wordt met CO 99. Dit is ook het geval rondom doorvoeren, 
koepels, dakobstakels,… 

• Bij membranen moet de opstand niet onderbroken worden en gaat de dichting van het horizontale vlak 
gewoon over in deze van de opstand. 

• De opstand wordt steeds volledig en winddicht verkleefd.  
• De instructies met betrekking tot opstanden en winddichte verklevingen en het WTCB worden volledig 

nageleefd.  
• De opzetkant is steeds 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. In het geval van een terras 15cm 

boven de vloer indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  
• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 

toegelaten. 
 

7.1.5.2. Specifieke instructies 
• Het is van uitermate groot belang dat de folie volledig zonder spanning geplaatst wordt en dat tijdens de 

verkleving van de kim en opstanden er zeker geen spanning geïntroduceerd wordt. 
• Zorg ervoor dat het membraan zonder plooien geplaatst wordt zoniet zullen deze in de opstand 

zichtbaar zijn. Plooivorming geeft geen problemen naar de kwaliteit toe, doch schaden het esthetisch 
uitzicht. 

 
7.1.5.3 Plaatsingsinstructies 

• Breng lijm CO99 (700 gr/m²), of KS 596 dubbelzijdig aan, zonder ophopingen of droge plekken over de 
volledige oppervlakte van de folie en de opstand. Wacht 5 a 15 minuten voor de CO 99, totdat de lijm 
handdroog is (afhankelijk van het weer). Bij het gebruik van KS 596 mag deze direct dicht gekleefd 
worden.Volg de algemene instructies, breng een primer aan indien nodig, zorg voor een droge 
ondergrond,… 

• Plooi de rubber omhoog en kleef  deze aan het verticale vlak. Rol nadien stevig aan. Vermijd plooien in 
de opstand. 

 
• Bevestig de UVB strook bovenaan mechanisch met schroeven iedere 20 cm, wanneer deze niet onder 

een dakrand, deksteen, muurkap,… komt  
• De opzetkant is steeds 15cm hoger als de afwerklaag van het dak. Dus in het geval van een terras 

wordt de folie 15cm boven de vloer opgetrokken  indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  
• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 

toegelaten. 
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7.1.6. Opstanden met Stickseal 
 
7.1.6.1. Algemene instructies 

• De folie van het horizontale dakvlak wordt bevestigd in de kim iedere 20 cm met goedgekeurde 
bevestigingen. In het geval het niet mogelijk is een mechanische bevestiging te voorzien in de 
ondergrond dan zullen de laatste 20 cm van het horizontale vlak verkleefd worden met CO99. De folie 
van het horizontale vlak zal tot 10 cm verticaal opgetrokken worden.  

• De opstand kan ook met een aparte strook Stickseal gedicht worden. Deze zal ongeveer 15 cm op het 
horizontale vlak liggen.  Deze stroken worden in een zo lang mogelijke lengte voorzien.  De naad 
tussen de opstand in Stickseal en het horizontale vlak kan gedicht worden met een aparte strip UVB en  
RL 188 of met een thermobond strip. (voor de juiste instructies zie naadverbindingen) 

• De opzetkant is steeds 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. In het geval van een terras is dit 
15cm boven de vloer indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  

• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een verkleving is nooit 
toegelaten. 

• Deze Stickseal opstandstroken kunnen zowel aangesloten worden op een UVB+ als op een UVB 
dakdichting. Opgelet maak geen naad met stickseal – dit moet geschieden met RL188 of thermobond 
lassysteem 

 
7.1.6.2. Specifieke instructies 

• Het is van uitermate groot belang dat de folie volledig zonder spanning geplaatst wordt en dat  de kim 
degelijk bevestigd is. 

• De minimum temperatuur voor het aanbrengen van de primer bedraagt 5°C.  Het verbruik varieert 
tussen de 150 en 300 gr/m² afhankelijk van de poreusheid van de folie 

 
7.1.6.3 Plaatsingsinstructies 

• Breng de primer 9800 aan met een borstel of rol op de ondergrond. Opgelet deze wordt ook 
aangebracht op de verticaal aangebrachte rubber en op de laatste 10cm van de horizontale rubber. 
Wacht 5 minuten (bij 20°C) voor het drogen van de Primer. Zorg voor een droge ondergrond,… 

• Plaats de Stickseal op het horizontaal vlak zonder plooien. Verwijder hiervoor over de ganse lengte van 
de strook ongeveer 15cm van de PE folie. Kleef deze op de horizontale dakbedekking. Plooi nu de 
Stickseal rubber omhoog, zorg ervoor dat deze volledig in de hoek gekleefd zit, verwijder de PE folie 
wat verder en kleef  deze aan het verticale vlak. Rol nadien stevig aan. Vermijd plooien in de opstand. 
Maak nu de naad met een UVB of een thermobondstrip. 

• Bevestig de Stickseal strook bovenaan mechanisch met schroeven iedere 20 cm, wanneer deze niet 
onder een dakrand, deksteen, muurkap,… komt  

• De opzetkant is steeds 15cm hoger dan de afwerklaag van het dak. Dus in het geval van een terras 
wordt de folie 15cm boven de vloer opgetrokken indien deze opgevoegd, en niet waterdoorlatend is.  

• Bovendien worden alle stroken bovenaan mechanisch bevestigd. Eindigen met een Stickseal slab is 
nooit toegelaten. 
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7.2. Buitenhoekafwerking  

 
7.2.1. prefabhoek 90° gekleefd 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Snijd de opstand in ter hoogte van de hoek en verkleef deze aan weerszijden. Verkleef de opstand 

aan het grondvlak met contactlijm of RL188. 
2. Plaats  een buitenhoek op de hoek en kleef deze met  RL 188. 
3. Kit vervolgens alle naden af volgens de instructies. 

OPGELET:    VERMIJD ALLE SPANNINGEN IN HET HOEKVLAK. 
 
 
7.2.2. prefabhoek 90° gelast – thermobond 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Snijd de opstand in ter hoogte van de hoek en las deze aan weerszijden.  
2. Las de opstand in thermobondstrip aan het grondvlak (zie naden). 
3. Plaats  een buitenhoek op de hoek en las deze.  

 
OPGELET:    VERMIJD ALLE SPANNINGEN IN HET HOEKVLAK  
 
 
 
7.2.3. Buitenhoekafwerking – op de werf, willekeurige hoek - gekleefd 
Volgende werkwijze  geeft U een beeld van de wijze waarop een willekeurige hoek gedicht wordt.             
 

     
1. Breng een opstand aan tot 5cm voorbij de hoek. Snij de UVB folie in zoals de tekening specificeert. 

Verkleef de volledige opstand met contactlijm en maak een naad met de dakdichting van het 
horizontale vlak. Opgelet laat de folie van het horizontale vlak 10cm opwaarts lopen. 

2. Breng de overlappende strook UVB folie aan en maak de nodige naadverbindingen. 
3. Snijd een hartvormig stuk uit van circa 10 cm groot 
4. Plaats dit stuk zodanig dat het een opstand maakt  van 3 cm op het verticale vlak. 
5. las het stuk volledig op de hoek met RL 188 zodanig dat het nog afgekit kan worden. 

 
OPMERKING: VERMIJD ALLE SPANNING IN DE HOEK. 
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7.2.4. Buitenhoekafwerking – op de werf, willekeurige hoek - gelast 
Volgende werkwijze  geeft U een beeld van de wijze waarop een willekeurige hoek gedicht wordt.             
 
 
 
 

 
 

1. Breng een opstand aan tot 5cm voorbij de hoek. Snij de thermobond folie in zoals de tekening 
specificeert.  

2. Verkleef de volledige opstand met contactlijm co99 en maak een naad met de dakdichting van het 
horizontale vlak. Opgelet laat de folie van het horizontale vlak 10cm opwaarts doorlopen. 

3. Breng de overlappende strook thermobond folie aan en maak de nodige naadverbindingen. 
4. Snijd een hartvormig stuk uit vervormbare TPE thermobond van circa 10 cm groot 
5. Vervorm deze door deze lichtjes op te warmen. 
6. Plaats dit stuk zodanig dat het een opstand maakt  van 3 cm op het verticale vlak. 

 
 
7.3.  binnenhoekafwerking    
 
 
7.3.1. binnenhoek afwerking gekleefd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Snij de opstand in en vervolg de andere zijde van de hoek. Kleef de opstanden volgens de heersende 
richtlijnen. Verkleef de opstand aan het horizontaal dakvlak en kit de naden en  T-naden af. Nivelleer 
het hoogteverschil 
 

2. knip een hoekstukje en kleef met Rl188 en kit af. 
 
OPMERKING: VERMIJD ELKE VORM VAN SPANNING IN HET HOEKVLAK. 
 
7.3.2. binnenhoek afwerking gelast met thermobond 
                                                                                                      
  

 
 

1. Snij de opstand in en vervolg de andere zijde van de hoek. Kleef de opstanden volgens de heersende 
richtlijnen. Las de opstand aan het horizontaal dakvlak en  T-naden aflassen met thermobondstrip. 
Nivelleer het hoogteverschil 
 

2. Plaats het prefab hoekstuk, of een driehoekje van 6cm zijde  thermobond TPE strip in de hoek en las dit 
met een hand Leister 
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7.4 Pijpdoorvoeren  

Rond doorvoeren moet de UVB of UVB + folie steeds mechanisch bevestigd worden zoals bij een 
kimbevestiging. 
 

7.4.1. Prefab doorvoeren 
Ter hoogte van een ronde doorvoer dient het dakvlak volledig winddicht aangesloten te worden aan het dakvlak. 
Schuim eventuele openingen dicht met hiervoor geschikte producten. 
Verluchtingsbuisjes en doorvoeren dienen stevig bevestigd te worden in de dakvloer. 
Deze prefabstukken bestaan in twee uitvoeringen:  

• ofwel om met RL 188 te kleven 
• ofwel met thermobond flens om te lassen  

 
1. Kies een prefab hoekstuk met de juiste diameter en trek dit over de doorvoer 
2. Las de prefab doorvoer aan het dakvlak. T-naden aflassen met thermisch laskoord 
3. Dicht de bovenzijde van de doorvoer met de buis  af met een roestvrijstalen spanriem of een 

stormkraag en kit deze af met een daarvoor gepaste kit 
 
7.4.2. Pijpdoorvoeren willekeurig  
Volg alle algemene instructies en de naadverbinding instructies 
Ter hoogte van een ronde doorvoer dient het dakvlak volledig winddicht aangesloten te worden aan het dakvlak. 
Maak eventuele openingen dicht met hiervoor geschikte producten. 
Verluchtingsbuisjes en doorvoeren dienen stevig bevestigd te worden in de dakvloer. 

 
1. Snijd een vierkant stuk thermobond strip af rekening houdende met een overlapping van 10 cm in alle 

richtingen. Snijd een ronde opening uit in het midden van dit stuk met een doormeter die minimaal 2cm 
kleiner is als de buitendiameter van de buis. 

2. Verwarm de thermobond strip ter hoogte van het gesneden ronde gat en trek het stuk over de buis 
3. Las dit stuk volledig aan de ondergrond op de EPDM dakbedekking 
4. Snijd een stuk thermobond met een breedte van 20 cm (uiteraard aan te passen aan het type van de 

buis – afwerking moet 15cm boven de afwerklaag van het dakvlak liggen -  en een lengte  gelijk aan de 
omtrek van de buis + 50mm. Warm één van de langse zijden op aan de bovenzijde van de 
thermobondflashing en rek deze uit over een breedte van ongeveer 2cm. 

5. Las de uitgerekte zijde aan  het horizontaal vlak 
6. Las de overlap (de  verticale naad) en beëindig met een roestvrijstalen klemring of stormkraag. Kit 

vervolgens bovenaan af met een aangepaste kit 
 
Alle T-naden afwerken met thermisch laskoord. 
Voor verkleefde toepassingen gewone UVB rubber gebruiken en lassen met RL 188 en K88. 
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7.5. Spuwers 
 
Bij daken die omwille van hun constructie voorzien moeten worden van spuwers zal men als volgt te werk gaan. 
Zoals uitgelegd werd in het hoofdstuk opstanden zal de folie op de ondergrond volledig verkleefd zijn met CO99 
of ks 596.  

 
Gelaste uitvoering 

1. Maak een mooie ronde opening in de opstand, doorheen de Superseal folie. 
2. Plaats de spuwer op de juiste plaats en sluit deze aan de buitenzijde en binnenzijde van de opstand 

winddicht aan. Bevestig deze spuwer zeer goed in de opstand. 
3. Draag er zorg voor dat de druiper voldoende ver uit de opstand steekt en dat retourwater niet in de 

opstand kan dringen. 
4. Las de thermobond flap op de Superseal opstand volgens de regels der kunst 
5. Werk eventuele T naden af met een thermisch laskoord. 

 
Gekleefde uitvoering 

1. Maak een mooie ronde opening in de opstand, doorheen de UVB of UVB+ folie. 
2. Plaats de spuwer op de juiste plaats en sluit deze aan de buitenzijde en binnenzijde van de opstand 

winddicht aan. Bevestig deze spuwer zeer goed in de opstand. 
3. Draag er zorg voor dat de druiper voldoende ver uit de opstand steekt en dat retourwater niet in de 

opstand kan dringen. 
4. Las de UVB flap op de UVB of UVB+ folie met RL188 en kit af volgens de regels der kunst 

 
 
7.6   Afvoeren 
 
De afvoeren van een dak kunnen op verschillende wijzen afgewerkt worden. De voorkeur gaat in ieder geval uit 
naar prefab stukken in HDPE, INOX , PP of PUR.  Zorg er in ieder geval voor dat de afvoer circa 1 m²lager ligt 
als de rest van het dakvlak. 
Zorg er ook voor dat de afvoer goed bevestigd wordt en winddicht geplaatst wordt. 
 
 
7.6.1 tapstukken met klemring. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ter hoogte van de afvoer moet de dakvloer verdiept zijn met 1cm over een oppervlak van 1m². 
Alle tapstukken met klemring worden stevig in de ondergrond bevestigd en aangesloten op de afvoerbuizen 
volgens de regels der kunst. Zorg ervoor dat de afdichting tussen het tapstuk en de buis waterdicht aangesloten 
wordt, volgens de regels der kunst. Verder wordt het tapstuk winddicht in de dakvloer bevestigd.Nadien zal de 
folie gewoon mechanisch bevestigd worden met een aangepast klemring in het tapstuk. 
Tussen de folie en de onderste flens steeds eerst K88 aanbrengen alvorens de ring aan te schroeven. Let op 
dat de schroeven niet te sterk aangespannen worden. 
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7.6.2. Tapstuk met flap 
 
 
 
Deze bestaan zowel in thermisch lasbare als in verkleefbare uitvoering.. 
Ter hoogte van  de afvoer moet de dakvloer verdiept zijn met 1cm over een oppervlak van 
1m². 
Dit tapstuk zal op de UVB of UVB+ dakbedekking gelast worden.  
 
Snijdt een ronde opening in de UVB/UVB+ dakbedekking en schuif het tapstuk erdoor. 
Zorg ervoor dat dit tapstuk goed bevestigd wordt in de dakvloer. Sluit deze waterdicht aan 
op de afvoer buis en zorg ervoor dat het winddicht in de ondergrond bevestigd wordt. 
 
Las de flap volledig af met een handlasmachine en een aandrukrolletje, of verkleef met RL 188 en kit af. 
 
. 
7.7 Thermobond metaal plaat 

 

 

oor de afwerking van hanggoot aansluitingen wordt bij voorkeur de thermobond metaalplaat gebruikt. Deze 

 

ij verkleefde toepassingen kan bij voorkeur een zinken geplooid profiel gebruikt worden. Dit wordt doorheen de 

.8 Afwerking onder dekstenen en muurkappen

 
V
wordt over de UVB dakbedekking heen geplaatst en vastgeschroefd met roestvrije bevestigingen.  
Eventuele T naden worden afgelast met een stukje laskoord. Vervolgens last men over de plaat een
thermobond naadstrip met de hand of met een lasmachine. Opgelet deze kan niet verkleefd worden. 
 
B
UVB of UVB+ folie vastgeschroefd. Vervolgens wordt een strip stickseal op de UVB en op de zink gekleefd. Let 
op steeds eerst primer 9800 aanbrengen. 
 
7  

oor de afwerking  onder dekstenen of muurkappen geldt één regel. Zorg ervoor dat de waterdichting onder de 

standen blijft hier van toepassing. Onder de folie wordt bij gemetste dekstenen eerst een 

te 

ij muurkappen worden deze mechanisch bevestigd doorheen de UVB/UVB+ EPDM rubber. Gebruik steeds 

olg ook steeds alle instructies van TV 191 van het WTCB. 

 
V
deksteen doorloopt.  
Het principe van de op
dunne mortel aangebracht om de ondergrond te egaliseren. Vervolgens wordt op de folie normale mortel 
gebruikt om de dekstenen te plaatsen. Verder worden bij voorkeur, om de dekstenen een goede hechting 
geven een aantal betonijzers of gelijkwaardig in de muur verwerkt, doorheen de waterdichting, zodat de 
dekstenen een goede hechting hebben. 
 
B
aangepaste hoekstukken. 
 
V
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 7.9 Afwerking met dakrandprofielen
 
Voor de afwerking met dakrandprofielen worden steeds de instructies van het WTCB TV 191 gevolgd. 
Bovendien worden tevens de onderstaande instructies gevolgd. 
 
7.9.1 afwerking met UVB klemprofielen. 

Afwerking van goten en daken met het krulprofiel: 
Voor de afwerking van UVB met het UVB klemprofiel wordt het profiel iedere 20cm op de ondergrond 
vastgeschroefd. Voorzie 4mm ruimte tussen twee verschillende lengtes. Voor de dakrandprofielen van 4 en 8 
cm worden de verbindingsstukjes geplaatst om de profielen te aligneren. 
De UVB folie wordt verkleefd met contactlijm co 99 tot aan het profiel. Op het profiel geen lijm voorzien anders 
wordt het inklemmen bemoeilijkt. UVB+ folie wordt onder het profiel bevestigd en een aparte strook wordt als 
inklemming voorzien. 
 
Snoer: 
Klem het profiel op een plaats in en ga ongeveer een halve meter verder. Span het snoer lichtjes op en klem in 
. Vervolgens klemt met het snoer tussen deze punten verder in.Bij het gebruik van folie dikker als 1.2mm 
worden deze profielen doorheen de UVB of UVB+ vastgeschroefd. Een aparte strook wordt dan ingeklemd in 
het profiel en verkleefd op de onderste laag UVB/UVB+. 
Bij een dubbele dikte ter hoogte van naden wordt de UVB folie achteraan weggesneden zodanig dat slechts, ter 
hoogte van de inklemming, 0.5cm folie overlapt. Deze dubbele dikte kan zonder probleem in het profiel geklemd 
worden. Om af te sluiten wordt het snoer in de hoeken verkleefd met RL 188 en worden de uitzettingsklipsen 
aangebracht. 
 
T- profiel: 
De Uvb folie wordt verkleefd tot tegen het profiel met CO 99. Eventueel wordt het gedeelte tot aan de klemming 
ook gekleefd met RL188. Dit zal het inklemmen met de lat vereenvoudigen. Voorzie K88 in de verbindingen van 
de twee profielen onder de inklemming. 
De T- latten worden in het profiel geslagen met een rubberen hamer zonder de folie af te klemmen, met een 
tussenafstand van 2mm. Ter hoogte van de naden van de T latten wordt onder de EPDM K88 aangebracht. De 
naden van onderprofiel en T lat zullen nooit samenvallen. Bij diktes boven de 1.2mm wordt aldus het profiel 
doorheen de UVB/UVB+ folie  vastgeschroefd. Een aparte strook rubber wordt ingeklemd en gekleefd op de 
onderste laag volgens de regels der kunst.  
 
7.9.2 afwerking met polyester en Aluminiumprofielen. 
 
Voor de afwerking van UVB en UVB+ met dit type profiel worden steeds de instructies van TV 191 nageleefd. 
De profielen worden doorheen de rubber vastgeschroefd volgens de regels der kunst. Vervolgens wordt op het 
oplegvlak van het profiel en de EPDM rubber primer 9800 aangebracht en een strook Stickseal. Let er op dat de 
stickseal zonder spanning geplaatst wordt en stevig aangerold wordt. 
 
Het profiel en de stickseal degelijk afkitten. De naad tussen de stickseal en de UVB/UVB+ rubber ook afkitten 
met K88. 

 
         
 
    
            
 
 

 
 

NV Wulva                          01/2005 WWW.WULVA.BE BLZ 32 VAN 35 
Tel 03 313 86 66  fax 03 313 60 63 

www.ec
ob

ati
.be



  

7.10 kimfixatie 
 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat een kimfixatie van zeer groot belang is, en dit bij alle toepassingen. 
De redenen hiervoor zijn volgende: 
 
* Alle spanningen die aanwezig zijn bij het plaatsen van de folie compenseren 
* opvangen van thermische spanningen 
* opvangen van de windbelasting in de hoekzones 
* opvangen van het verschil in spanning tussen horizontaal en verticaal vlak 
* afschuiven van de folie bij geballaste toepassingen 
 
Kimfixatie is noodzakelijk aan alle dakranden, alle dakopstanden en alle dakdoorbrekingen of het nu 
lichtstraten of ronde doorvoeren zijn.  
Kimfixatie is van toepassing op alle kunststoffolies : in ons geval dus gewapende, gecacheerde en 
naakte EPDM ! 
 
1. UVB en UVB+ in banen.  

In dit geval zal in de kim de folie van het horizontale vlak mechanisch bevestigd worden met de juiste 
bevestigingen. Wij adviseren het gebruik van isotak bevestigingen. Voor iedere ondergrond dient een 
juiste schroeftype gebruikt te worden. Deze bevestigingen dienen iedere 20cm geplaatst te worden. 
 

  
 
2. UVB + in membranen 

Hier heeft U de keuze uit twee werkwijzen: 
1.  Indien de folie mee opgetrokken wordt op het verticaal  vlak dan zullen bevestigingen doorheen de 
folie geplaatst worden. Vervolgens wordt een aparte strook UVB over deze bevestigingen geplaatst. 
Houdt rekening met het feit dat de folie proper en droog moet zijn en dat  aan weerszijden van de 
bevestiging een naad gemaakt moet worden. 
 
2.  Een andere mogelijkheid is dat het membraan UVB+ tot aan de opstand geplaatst wordt. De 
opstanden worden met een aparte strook UVB of UVB+ geplaatst. De folie van het horizontale vlak 
wordt mechanisch bevestigd. 

 
 
3. UVB in membranen 
 Hier heeft U de keuze uit 3 mogelijke afwerkingen 

1-2. Indien de folie mee opgetrokken wordt op het vertikale vlak dan moet de folie mechanisch 
bevestigd worden in de kim en dit kan op twee wijzen. Of U plaatst de mechanische bevestigingen 
doorheen de folie en voorziet een aparte strip over de bevestigingen heen of u bevestigd een strook 
gewapende EPDM, met de geschikte schroeven, op de ondergrond, welke U vervolgens aan het 
membraan verkleefd met RL 188. De opstanden moeten uiteraard vol verkleefd worden met CO 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Een andere mogelijkheid is dat het membraan UVB tot aan de opstand geplaatst wordt. De 
opstanden worden met een aparte strook UVB  geplaatst. De folie van het horizontale vlak wordt 
mechanisch bevestigd. 
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8. UVB  en UVB+  Controle en Onderhoud 
 
Teneinde de functie van uw dakdichting te verzekeren en het risico op lekkage te vermijden moet het dak 
regelmatig geïnspecteerd worden door een professioneel UVB – UVB+ plaatser. Toch is het ook de taak van de 
bouwheer om een aantal controles uit te oefenen op het dak. 
 
8.1.Controles door de bouwheer: 
 

• Het is de taak van de bouwheer regelmatig het dak te reinigen en alle vuil te verwijderen. Dit zal 
gebeuren zonder schade toe te brengen aan de EPDM toplaag.  

• Zorg er altijd voor dat de afvoeren open zijn en dat de bladvangers niet verstropt zijn. 
• Verwijder alle steentjes, schroeven en vijzen welke op het dakvlak liggen om de EPDM toplaag niet te 

beschadigen 
• Bij aanpassingswerken waarvoor het noodzakelijk is het dak te betreden, is het de taak van de 

bouwheer, er op toe te zien dat geen beschadigingen aan de dichting worden aangebracht. Indien dit 
gebeurt moet de aannemer der werken ogenblikkelijk hiervan op de hoogte gebracht worden. De 
reparatie zal enkel geschieden door een erkend UVB UVB+ plaatser. 

• Indien het dak frequent betreden wordt, dan is het noodzakelijk wandelpaden aan te brengen op het 
dak bestaande uit dikke rubberen protectiematten. Deze worden op de EPDM geplaatst. Indien men dit 
niet doet, dan is de kans groot dat zachtere isolatie stuk getrapt worden. 

• Het is de taak van de bouwheer om geregeld alle aansluitingen aan het dak bestaande uit niet roestvrij 
staal of hout met de geschikte beschermende middelen te behandelen. Hierbij dient deze goed op te 
letten dat deze producten niet in contact mogen komen met de UVB dakbedekking. 

• Bij installatiewerken op het dak moeten altijd beschermingsmatten aangebracht worden op de UVB en 
UVB+ dakbedekking. Ook waar de werknemers constant lopen dient een bescherming aangebracht te 
worden. 

• Bij het beëindigen van installatiewerkzaamheden op het UVB dak moeten alle gereedschappen, vuil en 
resten van het dak verwijderd worden. Nadien is een controle op beschadiging van de EPDM 
dakdichting noodzakelijk. 

• De bouwheer ziet er op toe dat er nooit materiaal en materieel op het UVB dak gestapeld wordt zonder 
toestemming van de dakdekker en mits de nodige beschermingen. 

 
8.2. Controles door de  dakdekker en eigenaar van het dak  

• Teneinde alle lekkages te vermijden is het aan te bevelen elk  dak minimaal 2 maal per jaar te 
controleren. Bijvoorbeeld in de lente en na de herfst, voor de winter. Verder is het nuttig elk dak te 
controleren na iedere storm. 

• Bij deze controles dient vooral gelet te worden op de naadverbindingen en de detailafwerkingen. 
• Indien er op het dak oliën of vetten terecht gekomen zijn moet de dakdekker hiervan op de hoogte 

gebracht worden, zodat deze direct de nodige maatregelen kan nemen voor eventuele herstellingen. 
• Bij lekkage is het belangrijk de dakdekker direct te verwittigen en alle verschijnselen te noteren: 

- lekken enkel bij hevige regen? 
- lekken wanneer de regen uit een bepaalde richting valt 
- direct als het regent komt het water binnen? 
- als het stopt met regenen stopt dan ook de lek? 
 

• Na een controle is het in uw eigen belang eventuele gebreken schriftelijk te melden. Bij mechanische 
beschadigingen aan het dakvlak moet de bouwheer onmiddellijk ingelicht worden. 

• Bij onregelmatigheden aan het  membraan dient direct onze firma op de hoogte gebracht te worden. 
• Houdt in het achterhoofd dat meer dan 80% van de lekkages op platte daken het gevolg zijn van 

mechanische beschadigingen en slechte aansluitingen aan koepels, muren, profielen en tapgaten.  
• Bij lekkage moeten de lekken steeds zo snel mogelijk gedicht worden.  Bij grotere schades zal een 

tijdelijke dichting ogenblikkelijk gemaakt worden in afwachting van een definitieve oplossing. 
 
 
 
UVB Chemische bestendigheid – reiniging 
Ervaring leert ons dat er niet altijd even correct omgesprongen  wordt met de behandeling van UVB dak. Het is en blijft de taak van de bouwheer jaarlijks minimaal twee controles uit te 
voeren  en dit ook supplementair na iedere storm. Doe je dit niet dak kan je voor rare gevolgen komen te staan.  Ook is het de taak van de bouwheer zorg te dragen voor het dak. Het dak 
is beloopbaar voor inspectie, maar is geen speelveld. Indien er geregeld op het dak gelopen wordt al  is het maar om ballen af te rapen dan moet er een wandelpad of een bescherming 
voorzien worden. Zoniet zal de ondergrond onder de rubber, bijvoorbeeld bij isolatie, of zal de dakdichting zelf schade oplopen. Ook voor terrassen is een afscherming noodzakelijk.  
Bij terrassen op tegeldragers is het een noodzaak  jaarlijks de tegels te verwijderen en deze te inspecteren.  Spoel de folie volledig af met  water en gebruik geen reinigingsmiddelen.  
Wanneer ramen, tegels,… gereinigd worden en dit water komt op  het terras dan is het van het allergrootste belang dat alle resten verwijderd worden met water. Doe je dit niet dat zal de 
folie na verloop van tijd volledig barsten.  
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9. Instructies voor reparaties en aanpassingswerken 
 
Aan elk dak worden vroeg of laat aanpassingen aangebracht. Er komt een doorvoer bij, er wordt een koepel 
dicht gemaakt of bijgeplaatst, er moeten airconditioning units aangebracht worden, er  wordt een brandladder 
geplaatst,… 
 
Het is dus van het allergrootste belang dat een dakbedekking steeds kan aangepast worden. Hieronder volgen 
een aantal instructies die noodzakelijk zijn om deze aanpassingen even duurzaam te dichten als de rest van uw 
dak. Dit kan zelfs nog na 25 jaar of later. 
 
Deze werkwijze wordt ook gevolgd bij het repareren van beschadigingen in het EPDM membraan. Let wel op 
dat bij eventuele lekkage goed moet nagegaan worden of de ondergrond terug droog is en voldoet aan alle 
eisen met betrekking tot een gezonde en geschikte ondergrond. Dit houdt ook  in dat eventueel vochtige isolatie 
moet verwijderd worden. 
 
 

1. Reinig de oude dichting met water en met een zachte borstel totdat al het  zichtbare vuil verwijderd 
is 
 

2. Ruw de EPDM folie op met een schuurmachine uitgerust met een nylon schuurschijf type Norton 
beartex flapwheel  diameter 110.mm . De draaisnelheid van schuurschijf bedraagt 3700 
toeren/minuut. De folie wordt opgeruwd totdat de rubber terug een volledig zwart oppervlak heeft. 
Schuur dus maar een klein beetje af van de folie. 

 
3. Reinig de folie met reiniger C3 met een propere doek en laat 10 minuten uitdampen. Indien er nu 

nog vuile strepen op de EPDM zichtbaar zijn moet men herbeginnen. 
 

4. Indien er thermisch gelast wordt, eerst een klein teststukje lassen op de opgeruwde ondergrond. 
 

5. Dicht de te lassen doorvoeren, naden,… af met een UVB strook of een thermobondstrip volgens de 
richtlijnen en volgens de verschillende detailinstructies. 
 

6. T- naden af lassen met een thermisch laskoord of afkitten met K88. 
 
 
De reparaties en aanpassingswerken mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend UVB en UVB+ 
dakdekker. Indien Uw garantie nog niet ten einde is, zal enkel de dakdekker die het dak geplaatst heeft, deze 
werken mogen uitvoeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze handleiding is eigendom van de firma Wulva nv 
 
Niets uit deze handleidingen mag gekopieerd, vertaald of verdubbeld worden, tenzij na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onze firma. Mocht dit toch gebeuren dan zal dit per inbreuk 
bestraft worden met een minimum van 2500€ en zal een procedure opgestart worden op basis van  de Belgische wetgeving. 
 
Deze handleiding is opgemaakt op basis van de huidige beschikbare technologieën en materialen. Tevens merken wij op dat de richtlijnen van het WTCB en de NBN normen van kracht 
zijn op alle toepassingen. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde en dit zonder enige verantwoording deze handleiding aan te passen.  
Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan de huidige bouwrichtlijnen en instructies van daken. Hiervoor worden enkel de richtlijnen van het WTCB 
en  de NBN normen gevolgd.  
 
Bij eventuele problemen welke niet het gevolg zijn van materiaalfouten met een daaruit voortvloeiende procedure, zullen wij ten allen tijde alle gemaakte kosten, met inbegrip van 
verplaatsingen, advocaat kosten,… verhalen op de verantwoordelijke.  Het dak zal getoetst worden aan  de normen zoals opgelegd door het WTCB en deze handleiding. 
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