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Met deze technische handleiding willen wij een 
leidraad geven voor het verwerken van RENOLIT 
ALKORTEC SK. 
 
Als producent van kunststof daksystemen zijn wij 
vragende partij voor het correct installeren van onze 
producten. Op deze manier willen wij de goede naam 
die onze producten hebben op de markt beschermen 
en verder uitbreiden. 
 
Voor specifieke technische vragen kunt u dan ook 
altijd terecht bij onze Technische verantwoordelijke 
BENELUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENOLIT BELGIUM N.V. 

RENOLIT is één van de toonaangevende fabrikanten 
van één-laagse kunststof afdichtingsfolie voor 
dakafdichting in Europa. 

Onze producten zijn bestemd voor de afdichting van 
dakterrassen, plat dak, hellende of gebogen daken, 
zowel voor nieuwbouw als renovatie. 
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Inleiding  

 
 
RENOLIT is binnen Europa al meer dan 40 jaar één 
van de toonaangevende fabrikanten van kunststof 
dakbanen.  
 
De RENOLIT dakbanen zijn bestemd voor het 
afdichten van zowel industriële platte daken, als 
hellende zichtdaken, en dit voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. 

 
 
 
RENOLIT ALKORPLAN,  
De dakbaan op basis van PVC 
 
 
 
 
RENOLIT ALKORTEC, 
De dakbaan op basis van EVA 
 
 

RENOLIT ALKORTOP,  

De dakbaan op basis van TPO 
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De RENOLIT ALKORTEC SK is een eenlaagse 
zelfklevende, thermoplastische soepele 
kunststofdakbaan op basis van EVA/EBA, 
polyesterversterkt en voorzien van een butyl-lijmlaag.  
 
 
Voor meer informatie over de andere producten 
gelieve RENOLIT te contacteren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENOLIT Belgium NV 
Industriepark De Bruwaan 43 
B - 9700 Oudenaarde 
Tel.  +32 55 33 98 24 
Fax.  +32 55 31 86 58 
E-mail: renolit.belgium@renolit.com 



 

5 

 

De zelfklevende dakbaan  
RENOLIT ALKORTEC SK 35696 
 
Zelfklevende thermoplastische soepele kunststofbaan 
op basis van EVA/EBA, met interne wapening uit 
polyester en aan de onderzijde voorzien van een 
butyl-lijmlaag. 
De dakbaan beschikt over twee lijmvrije randen. 
 

- dikte - exclusief lijmlaag:1,5 mm 
- standaardbreedte: 1,60m 
- standaard rollengte: 10m 
- standaardkleur: donkergrijs  
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Voordelen: 

Kostenbesparend 

 
- Snel en eenvoudig te plaatsen door middel van 

de butyl lijmlaag  
- Homogene lasnaden eenvoudig te verweken 

door middel van warme luchtlas, zonder 
toevoegstoffen en geen verlijming meer! 

- Probleemloos aan te sluiten op standaard hard 
PVC dakelementen ( goten, dakvensters,…)  

 

Duurzaamheid 
 

- 25 jaar expertise met dakbanen op basis van 
EVA/EBA 

- Hoge chemische bestendigheid  
- De ideale oplossing voor renovatie  

 

Wortelbestendig 
 

- Wortelbestendig (EN 13948) – FLL-keuring 
- Zeer goede weerstand van materiaal en overlap 

tegen worteldoorgroei 
- homogene naadverbinding 
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Damp-open 
 

- Lage dampweerstand  
- (µ-waarde: 50.000/ µd : 75 m )  
- Geen risico op blaasvorming bij ingesloten vocht 
- Laag risico op condensatie problemen in de 

dakopbouw 

 
Vuurbestendig 
 

- Verwerking zonder open vuur 
- Zelfdovende dakbaan 

 

Regenwater recuperatie  
 

- Helder en proper regenwater  
 

Chemische bestendigheid 
  

- Polystyreen (PS) 
- Polyurethaan (PUR)  
- Bitumineuze ondergronden 
- Olie 
- Teer  
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Multifunctioneel: 
 

- Één product voor alle plat daktoepassingen 
- Voor nieuwbouw en renovatie 
- Kan gebruikt worden onder ballastdaken 
- Ideaal voor groendaken 
- Kan mechanisch bevestigd worden 

(polyesterwapening) 
- Wordt verlijmd zonder extra lijm 
- 2 lijmvrije randen zodat de baan in lengte 

middendoor kan worden gesneden en dat beide 
delen nog bruikbaar zijn om verder mee te 
werken 

 
Esthetiek 
 

- Homogene lasnaden – 2 lijmvrije randen  
- Strak en zonder plooien te verwerken op alle 

mogelijke dakvormen 
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Algemene informatie 

 

 

Opslag 
De RENOLIT ALKORTEC SK dakbanen worden 
geleverd op rollen. 
De opslag moet gebeuren in een droge, koele en 
donkere ruimte (5°C – 25°C) en in originele 
verpakking.  
Een pallet bevat 21 rollen. 
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Installatietemperatuur  
De dakbanen dienen verwerkt te worden bij een 
buitentemperatuur van +5°C tot +40°C. 
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Installatie ondergronden  

 
Behandeling van de ondergrond  
De ondergrond moet schoon (stof- en vetvrij), vlak 
(vrij van holtes, rimpels, …) en volledig droog 
gemaakt worden.  
Oneffenheden worden verwijderd en dienen te 
worden hersteld.  
De onderlinge hechting van het bestaand daksysteem 
(dakstructuur + isolatie + …) moet voldoende zijn en 
dient voor aanvang der werken te worden 
gecontroleerd.met behulp van een peltest. 
 

 
Toegestane ondergronden voor 
toepassing zonder primer: 

- Isolatieplaten op basis van PIR met 
glasvliescachering 

- Isolatieplaten op basis van PIR met 
aluminiumfolie cachering 

- Metaal (vet- en stofvrij) 

 
 
Toegestane ondergronden in 
combinatie met de RENOLIT 
ALKORPLUS 81141 primer: 

- Hout 
- Beton 
- Bestaande bitumineuze afdichting 
- Cellenglas afgewerkt met bitumineuze afdichting 
- Isolatieplaten op basis van PUR met 

gebitumineerde glasvliescachering 
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Bij twijfel, gelieve RENOLIT te contacteren. 
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RENOLIT ALKORPLUS81141 

Primer 
Vooraleer de primer aan te brengen dient deze eerst 

goed geroerd te worden. Vervolgens wordt de 

RENOLIT ALKORPLUS81141 primer door middel van 

een verfrol of borstel gelijkmatig aangebracht op de 

ondergrond.  

De primer verder laten uitdrogen vooraleer het 

membraan te plaatsen (±1 uur, afhankelijk van 

temperatuur en dikte van de laag).  

Op poreuze ondergronden, zoals cellenbeton, moeten 

twee lagen worden aangebracht.  

Let op: De eerste laag dient volledig droog te zijn 

vooraleer de tweede laag wordt aangebracht.  
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Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en 

weersomstandigheden. Als richtlijn kan gebruikt 

worden:  

- 150 g/m² voor niet-poreuze ondergronden 

- 300 g/m² voor poreuze ondergronden 
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Toegestane gebouwhoogte 
Toegestaan tot een gebouwhoogte van 18 m. Gelieve 

contact op te nemen met het RENOLIT technisch 

assistentieteam voor gebouwen hoger dan 18 m, 

gebouwen in kuststreek of daken met een helling 

groter dan 10°. 
 

Detail afwerking 
 
Door middel van warme lucht kan er een eenvoudige 
aansluiting gemaakt worden met harde PVC 
doorvoeren, lichtkoepels, spuwers, ventilatie enz… 
De kopse naden waar geen lijmvrije kant is, worden 
best met behulp van een strook RENOLIT 
ALKORTEC F35196 van 20 cm breedte afgedicht. 
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Kimfixatie  
Principieel gebeurt de randbevestiging door 

volvlakkige verlijming (zelfklevende cachering) van de 

dakbaan in het dakvlak en op de opstand. 
 

 
 
Bij losse opstanden is een mechanische 
randbevestiging vereist (lineaire bevestiging met 
metaalfolieplaat RENOLIT ALKORTEC81193 of 
puntsgewijze bevestiging met bevestigers en 
verdeelplaatjes). 
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Reiniging 
De laszones moeten schoon en droog zijn. 
Reinigen gebeurt indien nodig met een propere 
poetsdoek en water. 
Bij een sterk vervuilde laszone (bv. bij 
reparaties, bitumineuze producten en 
lijmresten,..) 
gebeurt reiniging met een propere doek en met 
de reiniger RENOLIT ALKORPLUS81044. 
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Reparaties 
Voor de aanvang van iedere herstelling dient water 
dat in het dak terecht gekomen is, zoveel mogelijk 
verwijderd te worden, zodat zo weinig mogelijk vocht 
ingesloten wordt. Geringe restvochtigheid zal in de 
meeste gevallen door de RENOLIT ALKORTEC folie 
kunnen drogen.  
 
De dakoppervlakte rond de beschadigde plek dient 
over een voldoende oppervlakte zuiver en droog te 
zijn.  
Reinigen gebeurt met RENOLIT ALKORPLUS81044.  
 
Voor de reparatie dient hetzelfde type dakbaan 
gebruikt te worden als oorspronkelijk werd toegepast. 
Bij herstelling moeten de randen van de beschadiging 
met minstens 50 mm overlapt worden.  
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Chemische bestendigheid 
De RENOLIT ALKORTEC SK dakbaan mag in 
contact komen met:  
 
Polystyreen (PS) of Polyurethaan (PUR) isolatie: 
 
De dakbanen zijn intern weekgemaakt met een 
hoogpolymeer op basis van EVA/EBA. Daardoor 
hebben ze een uitstekende chemische bestendigheid 
en zijn ze bestand tegen micro-organismen.  
Deze uitstekende chemische bestendigheid zorgt 
ervoor dat de RENOLIT ALKORTEC SK dakbaan 
rechtstreeks in contact mag komen met polystyreen 
en polyurethaan isolatie en op EPDM geplaatst kan 
worden. 
 
Bitumineuze ondergronden, olie of teer: 
 
De RENOLIT ALKORTEC SK dakbaan is 
bitumenbestendig. Het rechtstreeks contact met 
bitumen zal het normale gedrag en de levensduur van 
de dakbaan niet negatief beïnvloeden.  
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Plaatsingsrichtlijnen voor de 
dakbaan 

Plaatsingsmethode 1:  
Het rolsysteem 

- De  ondergrond vlak, schoon (stofvrij, …) en 
volledig droog maken. 

- De RENOLIT ALKORPLUS primer aanbrengen 
indien nodig (zie toegestane ondergronden). 

 
- De baan zonder vouwen en bulten uitrollen en 

positioneren met 50 mm overlap. Ter hoogte 
van opkanten of opgaand metselwerk de baan 
50 mm opzetten. 
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- De RENOLIT ALKORTEC SK-baan voor de 
helft terug oprollen. 

- De beschermfolie voorzichtig doorsnijden 
zonder de folie of lijmlaag te beschadigen. 
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- De anti-kleeffolie verwijderen en ondertussen de 

baan opnieuw uitrollen. 
 

 
 

- De baan goed aandrukken met behulp van een 
borstel. 
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- De hechting op de ondergrond controleren door 
middel van een peltest.  

 
- Hetzelfde proces herhalen voor de andere helft 

van de baan. 
 

- De overlappen lassen met behulp van warme 
lucht. De lasnaad moet minstens 20 mm breed 
zijn (automatische lasmachine) of 30 mm 
(manuele lasmachine). Vooraleer de dakbanen 
worden gelast, moet een lasproef uitgevoerd 
worden als controle van de sterkte van de 
dakbaan. 

 
- De kopse naden worden afgewerkt met een 20 

cm brede RENOLIT ALKORTEC F strook die op 
beide dakbanen gelast wordt. 
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Plaatsingsmethode 2:  
Het klapsysteem  

- De  ondergrond vlak, schoon (stofvrij, …) en 
volledig droog maken. 

- De RENOLIT ALKORPLUS primer aanbrengen 
indien nodig (zie toegestane ondergronden). 

 
- De baan zonder vouwen en bulten uitrollen en 

positioneren met 50 mm overlap. Ter hoogte 
van opkanten of opgaand metselwerk de baan 
50 mm opzetten. 

 

- De RENOLIT ALKORTEC SK-baan in de 
lengterichting dubbel plooien. 

 
- De beschermfolie over de volledige lengte van 

de baan voorzichtig doorsnijden zonder de folie 
of de lijmlaag te beschadigen. 
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- De omgeklapte baanhelft in het midden terug 
schuiven en vervolgens naar rechts en links 
verder schuiven tot in de hoek. 

 

 
- De baan goed aandrukken met behulp van een 

borstel. 
 

- De hechting op de ondergrond controleren door 
middel van een peltest. 

 
- Hetzelfde proces herhalen voor de andere helft 

van de baan. 
 

- De overlappen lassen met behulp van warme 
lucht. De lasnaad moet minstens 20 mm breed 
zijn (automatische lasmachine) of 30 mm 
(manuele lasmachine). Vooraleer de dakbanen 
worden gelast, moet een lasproef uitgevoerd 
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worden als controle van de sterkte van de 
dakbaan. 

 
- De kopse naden worden afgewerkt met een 20 

cm brede RENOLIT ALKORTEC F strook die op 
beide dakbanen gelast wordt. 
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Onderhoud / Toegankelijkheid 

Jaarlijkse inspecties  
 
Volgens TV 215 van het WTCB moet op initiatief van 
de eigenaar elk dak regelmatig onderhouden worden. 
Dit onderhoud omvat minimaal: 
 
Na de winter: 
 een algemene inspectie en indien nodig 

herstelling van de afdichting. 
 een nazicht van de afvoerkolken, afvoerbuizen, 

spuwers, ... 
 etc.… 
 
Na het vallen van de bladeren: 
 een algemene inspectie en indien nodig 

herstelling van de afdichting. 
 het verwijderen van de afgevallen bladeren. 
 het verwijderen van mos, plantengroei, vreemde 

voorwerpen,… 
 etc. 
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Lassen 
 
Bij het lassen van de RENOLIT ALKORTEC SK 
dakbanen moet de laszone schoon en droog zijn. 
Alleen schone en droge naden kunnen vakkundig 
worden gelast.  
 
De vereiste minimum overlappingen zijn: 50 mm. 
 
De laswerkzaamheden worden opgeschort bij een 
minimum omgevingstemperatuur van +5 °C. 
 
 

Handlassen 

Gereedschap voor handlassen 
De volgende gereedschappen zijn nodig voor het 
handlassen van RENOLIT ALKORTEC dakbanen: 
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1. Handlastoestel  
(bv. Leister Triac S 
of PID)   

2. 20 mm breed 
lasmondstuk voor 
details 

3. 40 mm breed 
lasmondstuk voor 
rechte lassen 

4. Aandrukrol van 40 
mm voor rechte 
lassen. 

5. Messing aandruk-
rol van 6 mm voor 
details. 

6. Controlenaald 
voor controle van 
de naden. 

 

Algemeen 
 

Controleer vooraf of het mondstuk van het lastoestel 
over de volledige breedte gelijk en open is.  
Het mondstuk moet zijn vrijgemaakt van verkoolde 
deeltjes. 
 
De filter van de luchttoevoer moet open en stofvrij 
zijn. Opgehoopt stof en vuil wordt verwijderd met een 
borstel of perslucht. 
 
Stel het handlastoestel in op een temperatuur van 
480°C à 550°C om de RENOLIT ALKORTEC SK 
dakbanen te handlassen. Deze insteltemperatuur is 
indicatief en varieert naargelang de 
weersomstandigheden op de werkplaats (vochtigheid, 
temperatuur, wind, enz…). 
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Handlasprocedure 
 

Het handlassen wordt in één of twee stappen 
uitgevoerd: 
 
1. Voorlassen 
In speciale gevallen kan het aangewezen zijn om te 
werken met een voorlas.  
 
Werkwijze: Las de achterste overlappingzone zodat 
er een opening blijft van 35 mm. 
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2. Eindlassen 
 

Werkwijze: Het lasmondstuk 
wordt onder een hoek van 45° 
in de naadoverlapping 
gebracht.  
De buitenrand van het 
lasmondstuk dient ca. 2 mm 
buiten de overlapping te 
komen. 
Met de aandrukrol wordt de 
folie aangedrukt. Geleid de 
aandrukrol op een afstand van 10 mm parallel t.o.v. 
het lasmondstuk in een heen en weer gaande 
beweging. 
 

Puntlassen zijn verboden 
 
De uitvoerder kan 3 parameters controleren: 
- De temperatuur van het lastoestel. 
- De snelheid waarmee het lastoestel wordt  
      verplaatst. 
- De druk waarmee de RENOLIT ALKORTEC  
      dakbanen worden aangedrukt. 
       
 

Voer altijd een lastest uit voor de start van de 
werken. 
 
 

T-las: 
 

Wanneer 3 banen samen-
komen, ontstaat een T-las  
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en dient de kant van 
de middelste baan 
afgeschuind te 
worden. 
Dit kan gebeuren met 
behulp van het 
handlastoestel en de 
aandrukrol. 
Nadien kan de 

dakafdichting over de afgeschuinde zone gelast 
worden. 
 
 

Kruisnaad 
 

Dwarsoverlappingen dienen ten opzichte van elkaar 
te verspringen om kruisnaden te vermijden. 
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Automatisch lassen 

Algemeen 
 
Controleer vooraf of het 
mondstuk van het lastoestel 
over de volledige breedte 
gelijk en open is.  
Het mondstuk moet zijn 
vrijgemaakt van verkoolde 
deeltjes. 
 
 
De filter van de luchttoevoer moet open en stofvrij 
zijn. Opgehoopt stof en vuil wordt verwijderd met een 
borstel of perslucht. 
 
De basisinstellingen van de lasautomaat moeten 
worden gecontroleerd door een testlas uit te voeren. 
Indien nodig worden de basisinstellingen aangepast.  
 
Voer altijd een lastest uit voor de start van de 
werken of na een lange werkonderbreking. 

 

Lastest 

Voer bij het begin van elke 
werkdag en na elke lange 
werkonderbreking altijd een 
testlas uit. Zorg ervoor dat de 
testlasnaad helemaal 
afgekoeld is. Om de 
lasverbinding te testen, wordt 
er een trekkracht op een 20 
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mm brede strook uitgeoefend. Hierbij mag de naad 
niet loskomen. Eventuele scheuren moeten zich 
buiten de gelaste naad bevinden, hetzij ter hoogte 
van de versterking. 

Naadcontrole 
 
Visuele controle 
Tijdens het lassen moet de naad visueel 
gecontroleerd worden. Een continu glanzende strook 
langs de lasnaad geeft al een indicatie dat de lasnaad 
voldoende werd opgewarmd.  
 
Mechanische naadcontrole 
Na het lassen (en nadat ze helemaal zijn afgekoeld) 
worden alle lasnaden op waterdichtheid 
gecontroleerd.  
Hiertoe wordt met een controlenaald langs de lasnaad 
gegaan.  
De controlenaald helpt bij het opsporen van elke 
overlapping die niet volledig is dichtgelast.  



 

36 

Overlappingen die niet volledig zijn dichtgelast, 
worden onmiddellijk volledig toegelast door middel 
van warme lucht. 
 

Vloeibare EVA 
RENOLIT ALKORPLUS81036 

 
Na het eindlassen van de 
membranen en de controle van 
de laskwaliteit worden de 
naden finaal afgewerkt met 
vloeibare EVA. 
 
Toepassing van vloeibare EVA 
is verplicht bij stagnerend 
water (bv. goot-zones, 
regenwaterafvoeren, enz…) en 
bij geballaste daken en 
groendaken. 
 
De membranen moeten schoon 
en droog zijn vooraleer de 
vloeibare EVA te gebruiken. 
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RENOLIT ALKORTEC SK:  
Warme dakopbouw 

Dampremmende laag  
 
Afhankelijk van het te verwachten binnenklimaat en 
de hygrothermische eigenschappen van de 
verschillende materialen gebruikt in de dakopbouw, 
wordt een dampremmende laag aangebracht onder 
de isolatie. 
De RENOLIT ALKORPLUS81002  zelfklevend  
bitumineus dampscherm versterkt met een aluminium 
film. Vormt een uitstekende barrière tegen radon en 
methaangas en heeft een uitstekende 
perforatieweerstand.  
Dit is een dampscherm klasse 4. 
Kan zeer snel en eenvoudig geplaatst worden. 
 
 
Langs de dakrand en bij dakdoorvoeren moet de 
dampremmende laag tot boven de isolatie 
opgetrokken worden en dampdicht aangesloten 
worden. 
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Isolatie 
 
De isolatie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van 
de isolatiefabrikant. 
De isolatieplaten dienen verlijmd te worden aan de 
ondergrond.  
 

 
 

 

RENOLIT ALKORTEC SK 
dakbedekking 

 
De dakbanen hebben 2 lijmvrije randen, deze randen 
moeten elkaar overlappen en met warme lucht aan 
elkaar gelast worden. 
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Winddichte afwerking van de 
opstanden  
 
De opkanten worden winddicht afgewerkt dit kan 
gebeuren door de opkant volledig uit te werken met 
de RENOLIT ALKORTEC SK dakbaan. Bij opkanten 
hoger dan 15 cm is het aan te raden een apart stuk 
RENOLIT ALKORTEC SK te gebruiken en op het 
dakvlak aan te lassen.  

 
1. RENOLIT ALKORTEC SK  
2. RENOLIT ALKORTEC SK voor dakvlak  
3. Warme luchtlas verbinding  

 
 
Een alternatieve methode voor het afwerken van 
opkanten is gebruik te maken van RENOLIT 
ALKORTEC F (bevat geen zelfklevende laag aan de 
onderzijde) en contactlijm RENOLIT 
ALKORPLUS81040. 
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Ballastlaag 
 
Bovenop de afdichting kan een losliggende RENOLIT 
ALKORPLUS beschermlaag aangebracht worden. 
De dikte en het type van de ballastlaag wordt bepaald 
volgens de geldende normen.  
 

Groendak 
 
Als ballast kan ook een groendak systeem 
aangebracht worden.  
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Aansluiting met een 
bitumineuze dakafdichting  
 

 
 

1. Warme luchtlas  
2. Isolatie  
3. RENOLIT ALKORPLUS Alu dampscherm 
4. Draagstructuur 
5. RENOLIT ALKORTEC SK  
6. Roofing 
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Aansluiting met een Alu-
dakrand 

 
1. Enkelvoudige Alu-dakrand 
2. Silicone voeg 
3. RENOLIT ALKORTEC SK dakbaan of RENOLIT 

ALKORTEC F met behulp van RENOLIT 
ALKORPLUS81040 contactlijm 

4. Lijmvrije rand mbv warme lucht smelten 
5. Mechanische bevestiging van de dakrand 
6. RENOLIT ALKORTEC SK  
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Accessoires 
 
Binnen- en buitenhoeken 
 

 

 

 
 

 
 
Positioneer de prefabhoeken RENOLIT ALKORTEC 
in de hoeken. 



 

44 

Handlas de prefabhoeken met het mondstuk van 20 
mm. Werk vanaf de binnenkant naar buiten. 
 
 

Vloeibare EVA 
 
Breng vloeibare EVA aan langs de lasnaden, waar er 
kans is op waterstagnatie.  

 
 
 
Prefab afvoeren met EVA slab 
 
Nadat de folie in het middenvlak is geplaatst, wordt 
rond de afvoer een voldoende opening uit de folie 
gesneden. De EVA slab wordt met warme lucht 
aangesloten op het middenvlak. 
 
Lasnaden worden 
afgewerkt met vloeibare 
EVA. 
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Metaalfolieplaten 
Dit is een gegalvaniseerde metaalplaat met daarop 
RENOLIT ALKORTEC folie gelamineerd. Op de 
metaalplaat zit een beschermende coating. De 
metaalplaat is 0,6mm en de EVA folie is 0,8mm dik.  

De platen kunnen geplooid worden in alle soorten 
vormen zoals bv. in een kraal vorm.  

 

 

Dit is de ideale oplossing als dakrand afwerking 
waarop de RENOLIT ALKORTEC rechtstreeks kan 
aangelast worden. 

 
De metaalfolieprofielen worden mechanisch bevestigd 
aan de ondergrond.  
 
De verbinding tussen 2 metaalfolieprofielen wordt 
uitgevoerd met een voeg van 4 mm tussen de 2 
uiteinden, dit om de thermische dilatatiebeweging van 
de profielen op te vangen. 
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Deze voeg wordt afgedicht door achtereenvolgens 
aanbrengen van een strook RENOLIT ALKORTEC D 
(ongewapend) gelast op de 2 metaalprofielen met een 
effectieve lasbreedte van 30 mm aan beide zijden. 
Belangrijk: een zone van ca. 100 mm over de voeg 
blijft ongelast.  
 

 

 



 

47 

Afwerking dakdetails 
 
Bestaande dakdoorvoer inpakken 
 
Knip een strook RENOLIT ALKORTEC F folie met 
afmeting van de omtrek + 50 mm. De hoogte van de 
strook is min 150mm, of gelijk aan de hoogte van de 
dakdoorvoer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze strook wordt rond de buis gelijmd met 
contactlijm RENOLIT ALKORPLUS 81040. De 
overlapping wordt gelast met warme lucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knip een flens RENOLIT ALKORTEC D 
(ongewapende folie). De flens moet langs alle zijden 
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minstens 50 mm groter zijn dan de plakplaat van de 
dakdoorvoer. 
Knip in het midden van de flens een gat met een 
diameter die ongeveer 20 mm kleiner is dan die van 
de dakdoorvoer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwarm de folie 
rondom de opening van 
de flens en schuif de 
flens vervolgens over de 
dakdoorvoer om een 
opstand van 20 mm te 
creëren. Duw de folie 
van de flens goed aan 
tegen de ondergrond. 
 
Las de opstand met warme lucht en verzeker de naad 
met vloeibare EVA. 
Las de flens RENOLIT ALKORTEC D op de dakbaan.  
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Lichtkoepel 
 

Snij 4 (gelijke) opstandstroken RENOLIT ALKORTEC 
F om de koepelopstanden af te dichten.  

Voorzie 100 mm extra voor de verbinding met het 
dakvlak.  

 
 
Lijm deze op 2 tegenoverliggende zijden van de 
lichtkoepel en knip de hoeken zoals geïllustreerd.  
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Zorg voor een uitvoering zonder blazen! 
 
 

 
 
Plooi de opstandstrook rondom de randen van de 
lichtkoepel en lijm deze vast. 
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Knip de twee resterende opstandstroken langs de lijn, 
zoals geïllustreerd. Laat in de onderste hoek een ‘half 
rondje’ over van 20 mm voor het lassen en waterdicht 
maken van de hoek. 

 
Duid de lijmzones aan op de opstandstroken.  
Zorg ervoor dat de laszones vrij van lijm blijven!  
Lijm de twee resterende opstandstroken vast zonder 
plooien. 
Handlas de naadverbindingen en breng vloeibare 
PVC aan langs de lasnaad.  
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RENOLIT ALKORSOLAR profielen  
 
Flexibel EVA bevestigingsprofiel met de bijhorende 
aluminium insert.  
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Voor meer informatie, gelieve RENOLIT te 
contacteren. 
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Toekomstig plat dak specialist? 
 

Opleiding: PVC – EVA – TPO 
 

Als producent van zowel PVC, TPO en EVA dakbanen zijn wij 
al jaren één van de Europese marktleiders op vlak van 
kunststof dakbedekkingen. 

We beschikken over een zeer uitgebreid gamma van kunststof 
dakbedekkingen en hebben een ervaring van meer dan 45 jaar 
en willen die graag met u delen.  

 

Stuur dit formulier op voor een 

GRATIS KUNSTSTOF 
DAKOPLEIDING  

 

Bedrijf:…………………………………………………………….... 

Naam:…………………………….. Voornaam:……….………..… 

Straat: …………………………………………… Nummer:……... 

Postcode: …………………… ……Gemeente:…………….……. 

Telefoonnummer:………………….Faxnummer:………….…..… 

GSM: ……………………………..E-mail: …………………….…..  

 

E-mail dit formulier naar 
renolit.belgium@renolit.com  
 

of fax naar 055/318658 

Of neem rechtstreeks contact met onze 
technieker van dienst    
Jolien Haesebeyt: GSM: 0471/708764
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WWW.RENOLIT.COM/ROOFING 
 

 

 

 

RENOLIT Belgium NV  
Industriepark De Bruwaan 43  
B - 9700 Oudenaarde 
Tel. +32 55 33 98 24 - Fax. +32 55 31 86 58  
E-mail: renolit.belgium@ renolit.com 

 

 

Disclaimer 

De informatie in dit commerciële document wordt naar eer en geweten 
gegeven. Ze berust op de huidige algemeen aanvaarde stand van de 
techniek. 
Deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van zijn plicht om 
bestaande voorschriften, octrooien, wettelijke of lokale regels, technische 
goedkeuringen of de algemeen aanvaarde regels van het vakmanschap te 
respecteren. De koper is de enige verantwoordelijke voor de goede 
informatie van de eindgebruiker van het product. Het eventueel negeren van 
reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT 
met zich meebrengen. 
Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen 
rekening kan worden gehouden, is het in dergelijke gevallen noodzakelijk 
contact op te nemen met de technische dienst van RENOLIT Belgium N.V. 
die U op basis van de verstrekte informatie en de beschikbare kennis, met 
raad zal bijstaan. 
Onze garantie inzake kwaliteit en functioneel gedrag van de materialen die in 
het systeem worden voorgesteld of vermeld, heeft enkel betrekking op de 
dakfolie en hulpmaterialen die door ons gefabriceerd, of geleverd, of 
goedgekeurd zijn.  
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