
Het zit ‘m in de details!
RENOLIT ALKORPLUS Poliquid



Honda Gent hoofdzetel en magazijnen
DE U ITDAGING
Het dak van zowel het hoofdkantoor als de magazijnen van 
Honda Gent Zeehaven was toe aan een grondige renovatie. 
Een niet zo eenvoudige opdracht als je kijkt naar het enorme 
aantal detailafwerkingen: van lichtkoepels, dakdoorvoeren 
en waterafvoeren tot airco units en moeilijk aan te sluiten 
dakranden. Honda zocht naast een ecologische dakbedekking 
ook een perfect waterdichte oplossing voor deze complexe 
dakdetails.

DE OPLOSS ING
Eerst werd de oude kunststof dakbaan volledig gestript. De 
nieuwe witte, reflecterende RENOLIT ALKORPLAN F Bright 
dakbaan werd via mechanische bevestiging op de gecacheerde 
isolatiepanelen aangebracht. Deze cool roof dakbaan van 
RENOLIT is niet zomaar een dakbaan. Deze ecologische topper 
onder de afdichtingbanen heeft immers een zonnereflectie 
van maar liefst 91% (97% CIGS). Dankzij deze dakbaan zullen 
de Honda kantoren en magazijnen tijdens de zomermaanden 
opvallend minder opwarmen, met als direct resultaat een 
pak minder uitgaven voor airconditioning. Een interessant 
voordeel dat - letterlijk - kan tellen.

De 37.000 m² dakafdichtingsbanen werden deels op 
een breedte van 1,60 m aangeleverd voor het centrale 
dakgedeelte, deels op 1,05 m voor de randzones en de 
hoeken. Rond de lichtkoepels en airconditioning units werd 
telkens een mechanische randfixatie aangebracht. Door de 
verontrustend lage profielen aan de lichtkoepels werden 
er RENOLIT  ALKORPLAN Design staande naad profielen 
op het dakvlak gelast om het regenwater af te leiden. Zo 
wordt vermeden dat water via deze lage profielranden 
zou binnensijpelen en eventueel schade zou aanrichten. 
RENOLIT heeft duidelijk voor alles een oplossing!
Delicate zones zoals hoeken, doorvoeren en waterafvoeren 
werden waterdicht afgewerkt met behulp van voorgevormde 
RENOLIT ALKORPLAN accessoires. Als extra zekerheid 
werd alles uiteindelijk ook nog afgedicht met de RENOLIT 
ALKORPLAN vloeibare PVC. Het grote gamma kant-en-
klare accessoires betekende alvast een grote hulp voor 
dakdekker Albitum! Maar bepaalde dak units en bijvoorbeeld 
randaansluitingen aan bestaande daken vormden toch een 
niet te onderschatten uitdaging. 
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Perfect waterdichte details
Voor die uiterst complexe dakdetails waren de voorgevormde 
RENOLIT dakaccessoires geen optie. Maar ook voor dergelijke 
probleemzones houdt RENOLIT een waterdichte oplossing 
achter de hand: RENOLIT ALKORPLUS Poliquid, een duurzame 
twee-componenten vloeibare afdichting op basis van een 
PMMA hars. Deze vorm van afdichting is bovendien – net 
zoals de RENOLIT ALKORPLAN F dakbanen – voorzien van een 
polyestervlieswapening. Een belangrijk voordeel dat zich uit 
in uitstekende mechanische eigenschappen zoals een hoge 
vermoeiingsweerstand en impactbestendigheid.

Vooral de aansluitingen aan bestaande, hoger liggende daken 
waren haast onmogelijk perfect waterdicht uit te voeren. En ook 
hier heeft Poliquid een streepje voor. Het product heeft namelijk 
een uitstekende hechting aan de meest voorkomende 
bouwmaterialen en onderscheidt zich bovendien door een 
buitengewone rekbaarheid en duurzame flexibiliteit. In 
geval van partiële renovatie is dit een niet te onderschatten 
pluspunt. 

Voor dakdekker Albitum met een jarenlange ervaring in 
het plaatsen van RENOLIT dakbanen was het een eerste 
kennismaking met de vloeibare afdichting Poliquid. Met het 
gewenste perfect waterdichte eindresultaat, en dit tot ieders 
tevredenheid! 

RENOLIT ALKORPLAN Design staande naad 
profielen voorkomen insijpeling van regenwater.

De voorgevormde binnen- en buitenhoeken 
zorgen voor een mooie afwerking.

Moeilijke aansluiting aan een 
bestaand dak op een ander niveau

Tot slot is er ook nog een bijkomend financieel voordeel voor 
de dakdekker, want het product is gemakkelijk én snel te 
verwerken, vooral ook dankzij de korte uithardingstijd.
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HOOFDKANTOOR EN MAGAZIJNEN

• Honda

• Gent Zeehaven (België)

• Dakdekker: Albitum

PRODUCTEN

• Steeldeck ondergrond

• Recticel Alu isolatieplaten 100 mm

• RENOLIT ALKORPLAN F Bright: 

2,000 m² hoofdkantoor, 35,000 m² magazijnen

• RENOLIT ALKORPLUS Poliquid vloeibare afdichting

• RENOLIT ALKORPLAN Design staande naad profielen


