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UNIZO kantoorgebouw
UITDAGING
Dedalus Architecten hadden zink gespecificeerd voor het 
afdichten van het houten frame van het UNIZO-kantoorgebouw 
in Eeklo. Niet enkel voor het dak, maar ook voor de gevel en 
onderkant van een uniek bouwdetail. Afdichting horizontaal, 
verticaal en zelfs ondersteboven, om precies te zijn! 

Het volledig bedekken van de structuur bleek echter niet 
mogelijk te zijn met zink. Als u ervoor kiest om deze traditionele 
afdichting te gebruiken, moet een geventileerde luchtruimte 
onder de zinkbedekking worden aangebracht. Dit betekent 
uiteraard een opening voor ventilatiedoeleinden onder de 
dakrand, om condensatie te vermijden. In het geval van een 
gebouw waar de gevel naadloos moet aansluiten op het dak 
en de onderkant, is het niet mogelijk om een opening te laten. 
Dus, ondanks het aantrekkelijke uiterlijk van zink, was een 
waterdichte oplossing met dit materiaal geen optie. 

OPLOSS ING
Dankzij hun samenwerking met dakdekker ALBITUM en eerdere 
ervaringen met RENOLIT dakbedekkingsproducten, bedacht 
Dedalus Architects een goed alternatief: RENOLIT ALKORDESIGN 
staande naadimitatie. Een perfecte oplossing voor een moeilijke 
uitdaging. Geen ventilatie nodig, geen verbindingsproblemen, 
hetzelfde uiterlijk als een zinken dak en vooral kostenbesparend!

Geen gemakkelijke klus echter! Tenminste als u een esthetisch 
resultaat wilt met een perfecte afwerking bij de hoeken en 
randen. Aangezien Dedalus zeer hoge normen hanteert, werd 
een speciale training georganiseerd voor dakbedrijf ALBITUM 
bij RENOLIT België. Dankzij de hulp van RENOLIT heeft 
ALBITUM echt fantastisch werk geleverd.

Om het perfect passende en strakke gestrekte uiterlijk te krijgen, 
werd contactlijm gebruikt voor de gevels en plafonds om te 
voorkomen dat het membraan doorbuigt. Op de dakranden en 
hoeken, waar een naadloze verbinding vereist was, werden eerst 
metalen plaatprofielen gefixeerd, waarna beide uiteinden van 
de membranen zonder overlapping op het profiel werden gelast. 
Dit resulteerde in perfect rechte randen! Om het uiterlijk van 
echt zink te krijgen, werden RENOLIT ALKORDESIGN-profielen 
op het membraan gelast en afgeschuind bij de hoeken om een 
naadloos en continu staand naadeffect te hebben.

Zowel Dedalus Architecten als UNIZO waren zeer tevreden 
met het resultaat.
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KANTOORGEBOUW 

• Regionaal Unizo kantoor 
Eeklo, België

• Architectenbureau Dedalus

GEBRUIKTE  PRODUKTEN

• Houtskeletbouw met OSB-bekleding
• RENOLIT ALKORDESIGN 

Middengrijs 1,5 mm met L profielen  (200 m²)


