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Friesland Campina 
Gekoeld onder een wit dak...
HET PROBLEEM
Een absolute must voor gekoelde magazijnen of zuivel-
verwerkingsfaciliteiten is om het gebouw zo koel mogelijk 
te houden en alle oorzaken van hitte te vermijden, om de 
koelkosten zo laag mogelijk te houden.

Sommige beslissingen kunnen echter nadelige gevolgen 
hebben. Bijvoorbeeld het gebruik van de verkeerde bevestigers 
bij mechanische bevestiging van de dakbaan. Thermische 
overbrugging kan koude - of in dit geval hitte - door de 
penetratie van de bevestigers veroorzaken, wat resulteert in 
hogere energierekeningen. En, vrij belangrijk ook, mechanische 
bevestiging perforeert de dampremmende laag, die in het geval 
van koele gebouwen bovenop de isolatie wordt geplaatst. Het 
resultaat is vochtgerelateerde schade aan de isolatie!
Verder is ook bewezen dat hoe donkerder de dakbaan, hoe 
minder zonlicht wordt gereflecteerd, hoe meer warmte wordt 
opgenomen. Opnieuw resulterend in escalerende energiekosten. 
Het waterdicht maken van een gekoeld opslagmagazijn is zeker 
niet eenvoudig! In dit opzicht was Friesland Campina op zoek 
naar een duurzame en ecologische dakoplossing voor hun 
gloednieuw gekoeld distributiecentrum in Maasdam.

DE OPLOSS ING
RENOLIT kwam met het perfecte antwoord: het RENOLIT 
ALKORBRIGHT ‘cool roof’ dakmembraan. RENOLIT ALKORBRIGHT 
is een volledig wit PVC-membraan dat het zonlicht tot 90% 
reflecteert. Absoluut de hoogste zonne-reflectiefactor ooit. 
Dankzij dit membraan, dat de opwarming binnen het gebouw 
voorkomt, zijn er geen extra kosten voor airconditioning. 
Bovendien beschermt een extra coating de dakbaan tegen 
vervuiling. Deze laag zal op zijn beurt helpen om een 
duurzame reflectie te behouden.  

Aangezien het niet wordt aanbevolen het dak van gekoelde 
gebouwen af te werken dmv mechanische bevestiging, 
biedt RENOLIT een passende oplossing. Als alternatief voor 
het RENOLIT ALKORBRIGHT-membraan voor mechanische 
bevestiging, kan RENOLIT de RENOLIT ALKORBRIGHT vliesge-
cacheerde versie aanbieden, speciaal gemaakt voor verlijmde 
systemen en dus ideaal voor gekoelde magazijnen! Een 
verkleefd daksysteem vermijdt thermische overbrugging, 
veroorzaakt door mechanische bevestiging, en zorgt voor een 
continu en minder onderbroken dakoppervlak.
 
Snel met DUALFIX
Op het Friesland Campina-gebouw werd niet minder dan  
8294 m² RENOLIT ALKORBRIGHT A volledig verkleefd. Enkele 
aanvullende details met betrekking tot de dakopbouw: 

bovenop de betonstructuur en de PES-scheidingslaag werden 
PIR-isolatieplaten mechanisch bevestigd. Het zelfklevende 
aluminium RENOLIT dampscherm werd op de isolatie gekleefd. 
In het geval van gekoelde gebouwen is dit gebruikelijk, de 
binnenkant van het gebouw is de koudere kant.

Ten slotte werd het 2,10 m brede RENOLIT ALKORBRIGHT 
dakmembraan door middel van RENOLIT ALKORPLUS 
DUALFIX aan het dampscherm gehecht. Deze universele 
polyurethaanlijm is speciaal gemaakt voor het verlijmen van 
zowel dakmembranen als isolatieplaten. De DUALFIX-lijm 
wordt op het dakoppervlak verneveld met een spuitpistool, 
een snelle en eenvoudige manier om dakbanen te installeren. 
Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de lijm het hele jaar 
door in alle  weersomstandigheden kan gebruikt worden.
Friesland Campina besloot ook om voor een andere energie-
besparende oplossing te kiezen : PV-panelen. Om de zonne-
panelen te bevestigen, hebben ze - uiteraard - gekozen voor de 
RENOLIT ALKORSOLAR-profielen, een bevestigingssysteem dat 
met hete lucht op de dakbaan wordt  gelast.

Dankzij hun keuze om met RENOLIT ALKORBRIGHT dakbanen 
te werken, zal Friesland Campina zeker veel geld besparen. 
Slim bedrijf!
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GEKOELD MAGAZI JN 

• Friesland Campina 
• Maasdam, Nederland
• Dakdekker: Primadak Roosendaal
• Aannemer: De Vries en Verburg
• Architect : Archicom Son en Breugel

GEBRUIKTE  PRODUKTEN

• Prefab betonelementen
• PES scheidingslaag 300g/m²
• PIR isolatie
• Aluminium dampscherm RENOLIT ALKORPLUS81002

• RENOLIT ALKORBRIGHT A35179 1.5 mm 
dakmembraan, verkleefd met  RENOLIT 
ALKORPLUS DUALFIX81065 lijm


