
Snel en duurzaam dicht
RENOLIT ALKORPLUS DUALFIX



Nieuw diepvriesgebouw voor Citrosuco
DE U ITDAGING
De Braziliaanse fruitsapgigant Citrosuco, gespecialiseerd in 
sinaasappelsap en -concentraat, heeft slechts één productievestiging 
in Europa en die bevindt zich niet toevallig heel centraal gelegen, 
in Gent. Deze vestiging spitst zich vooral toe op opslag, omslag en 
distributie en was aan uitbreiding toe. Een nieuw diepvriesgebouw 
en een extra magazijn zouden in het najaar 2019 op de bestaande 
site bij Gent Zeehaven bijgebouwd worden. Wat betreft de 
dakafdichting hield dit alvast wat beperkingen in. Mechanische 
bevestiging op gekoelde ruimtes of diepvriesgebouwen is vragen 
om problemen. Om koudebruggen te vermijden wordt dus best een 
alternatief systeem toegepast. Een gekleefd systeem was een optie 
maar, naar de winterperiode toe, is ook dit niet evident. Vele lijmen 
zijn immers niet geschikt voor gebruik bij koude temperaturen. 
Tot slot speelde ook de ligging aan de haven een belangrijke rol 
omwille van de hogere windlast. Toch drie belangrijke factoren 
om niet zomaar ondoordacht het dak op te springen.

DE OPLOSS ING
Dakdekker Primadak kwam met een all-in-one oplossing voor al 
deze problemen: de polyester gecacheerde RENOLIT ALKORPLAN A 
dakbaan in combinatie met de nieuwe RENOLIT DUALFIX PUR lijm. 
Deze universele lijm is een ware duivel-doet-al! De lijm is compatibel 
met de meeste dakmaterialen en is zowel geschikt voor het verlijmen 
van isolatie als van dakbanen. Het gebruiksvriendelijke systeem 
van afkoppelen zorgt voor een eenvoudige switch tussen de twee 
verlijmmethodes. En dus ook voor een handige maar vooral snelle 
manier van verwerken. Bovendien doet deze lijm ook in koude 
weersomstandigheden perfect wat het moet doen.
De RENOLIT DUALFIX lijm werd grondig getest door middel van 
windkanaalproeven en bewijst dan ook zijn dienst op gebouwen met 
een hogere windbelasting, vooral ook door de volvlakkige verlijming.

Volvlakkig verlijmd
Op het nieuwe diepvriesgebouw werden sandwichpanelen 
geïnstalleerd. Daarop kwam als afdichting de 1,5 mm dikke RENOLIT 
ALKORPLAN A dakbaan met vlies aan de rugzijde. Deze dakbaan werd 
volvlakkig verlijmd door middel van de DUALFIX lijm. Bij deze toe-
passing wordt de lijm met een spuitpistool op de ondergrond ver- 
neveld. Op extreem koude dagen werd het drukvat op tempera- 
tuur gehouden in een warmwatervat, dit zorgde voor een vlotte 
verlijming. De dakdekker kon op die manier zonder oponthoud 
verder werken. Als extra zekerheid koos de dakdekker ervoor om de 
dakbaan ter hoogte van de dakranden te bevestigen met kimfixatie, 
hiervoor gebruikte hij de RENOLIT ALKORPLUS kimfixatieprofielen.

Verrassend snel
Via deze methode van verlijming konden maar liefst 400 m² 
dakbaan per dag verlegd worden. En misschien ook interessant om 
weten: met één drukvat DUALFIX lijm werd bij dit project 90 m² 
dakbaan verlijmd.
Conclusie: De RENOLIT ALKORPLUS DUALFIX lijm slaagt in alle 
opzichten, onafhankelijk van weersomstandigheden, windlast 
of het soort gebouw én garandeert bovendien een supersnelle 
installatie. Het grote voordeel voor de opdrachtgever zelf is dat er 
geen doorboringen zijn en dus geen risico op koudebruggen, vaak de 
oorzaak van energieverlies en vochtgerelateerde problemen.

Het andere nieuwbouwgedeelte, bedoeld als magazijn, bestaat 
uit een steeldeck constructie waarop de RENOLIT ALKORPLAN F 
dakbaan in banen van 0,80 m mechanisch bevestigd werd. 
Deze dakbaan is FM approved en werd dus uitvoerig getest op 
constructie-veiligheid, brand en windbelasting. Een Amerikaans 
keurmerk dat een garantie biedt voor kwaliteit en vooral 
vertrouwen geeft.

Primadak zorgde in samenwerking met RENOLIT voor een prima 
oplossing voor een duurzame dakafdichting van de nieuwe Citrosuco 
gebouwen.



CITROSUCO 
D IEPVR IESGEBOUW EN MAGAZI JN

• Gent, België
• Aannemer: Cordeel
• Dakdekker: Primadak

PRODUCTEN

• RENOLIT ALKORPLAN A dakbaan met vlies aan de 
rugzijde, 1,5 mm dik, lichtgrijs, 6.000 m2

• RENOLIT ALKORPLAN F dakbaan, 1,5 mm dik
• RENOLIT ALKORPLUS81065 DUALFIX lijm
• RENOLIT ALKORPLUS81103 kimfixatieprofiel
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