
De perfecte  
lichtgewicht oplossing.
RENOLIT ALKORSOLAR



Productiehal Opel…
DE U ITDAGING
Opel in Rüsselheim. Voor de grote productiehal van dit bedrijf 
werd een lichtgewicht oplossing gezocht voor het installeren 
van zonnepanelen. Niet zo vanzelfsprekend, want al jarenlang 
wordt de solar markt overspoeld door ondoordachte oplossingen 
om zonnepanelen op daken te bevestigen. Oplossingen die geen 
rekening houden met weersomstandigheden noch met eventuele 
beschadiging van de dakbedekking. Met alle gevolgen van dien.  
De talrijke schadegevallen vandaag de dag zijn er het grootste 
bewijs van. Wat kan er zo al verkeerd lopen?

• PV-panelen worden bij hoge windsnelheden van het dak gerukt. 
Oorzaak: onbetrouwbare en onvoldoende geteste bevestig-
ingssystemen

• Metalen/aluminium onderdelen van de PV-installatie zelf  
verschuiven en beschadigen de dakbedekking met waterin-
filtraties tot gevolg.

• Tijdens het bevestigen van de zonnepanelen wordt de dakbe-
dekking geperforeerd, met waterlekken tot gevolg.

• Tijdens het bevestigen van de zonnepanelen wordt de dakbe-
dekking geperforeerd, met waterlekken tot gevolg.

• Daken bezwijken onder het gewicht van te zware PV installaties
• Versnelde veroudering van de dakbanen door het gebruik van 

niet-compatibele materialen op het dakoppervlak.

DE OPLOSS ING
Voor een gebouw zoals bij Opel met een gelimiteerde draagkracht 
was het RENOLIT ALKORSOLAR bevestigingssysteem de ideale 
oplossing. Het bevestigingssysteem zelf is ultralicht en het 
vereist bovendien geen extra ballast. 

De PVC of EVA RENOLIT ALKORSOLAR profielen worden 
immers geïntegreerd in de kunststof dakbaan door middel 
van een warmeluchtlas. Gegarandeerd vast en veilig, zelfs in 
extreme weersomstandigheden. En niet onbelangrijk: absoluut 
waterdicht! Want bij deze bevestigingsmethode wordt de 
dakbedekking niet geperforeerd. Het risico op lekken wordt 
hierbij dus zo goed als uitgesloten. 

Het RENOLIT ALKORSOLAR systeem is het enige systeem dat 
volledig getest is bij windsnelheden tot 200 km/h. Het beschikt 
bovendien over een Avis Technique (Frankrijk) en een DIBT 
goedkeuring (Duitsland). 
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PRODUCT ION HALL

• Opel Rüsselheim
• Rüsselheim, Duitsland

PRODUCTS

• RENOLIT ALKORSOLAR profielen


