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RENOLIT ALKORTEC SK
Plaatsingsrichtlijnen

 

EXCELLENCE 
IN ROOFING
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RENOLIT ALKORTEC SK: de zelfklevende dakbaan  

RENOLIT ALKORTEC SK35696

Zelfklevende thermoplastische soepele kunststofdakbaan 
op basis van EVA/EBA, met interne wapening uit polyester 
en aan de onderzijde voorzien van een butyl-kleeflaag. 
De dakbaan beschikt over twee lijmvrije randen.
• Dikte afdichting (excl. kleeflaag): 1,5 mm
• Standaardbreedte: 1,60 m
• Standaard rollengte: 10 m
• Standaardkleur: donkergrijs

Voordelen 
• Zowel vrijliggend als onder ballast toe te passen
• Hoogst mogelijke duurzaamheid
• De ideale oplossing bij renovatie
• Vrij van bitumen en oplosmiddelen
• Helder regenwater 
• Zeer eenvoudig te verwerken door middel van warme 
   luchtlas.  
• Homogene lasnaden/afdichting (geen verlijming van de 
   lasnaden!) 

Butyl kleeflaag

Polyester 
gewapende 

EVA/ EBA
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RENOLIT ALKORTEC SK: de zelfklevende dakbaan  

* Exclusief kleeflaag      ** Certificaat op aanvraag

Leveringsprogramma Dikte Gewicht Rollengte Gewicht/rol Breedte

RENOLIT ALKORTEC SK 1,5 mm 1,85 kg/m² 10 ml ca. 30 kg 1,60* 

* Inclusief twee kleefvrije randen

Fysische eigenschappen (EN13956) Proefmethoden Eenheid RENOLIT ALKORTEC SK35696

Effectieve dikte van de afdichting * EN 1849-2 mm 1,5

Treksterkte in langs- en dwarsrichting EN 12311-2 N/50mm ≥ 1000

Rek bij breuk EN 12311-2 % ≥ 15

Dynamische perforatieweerstand EN 12691 mm ≥ 300

Statische perforatieweerstand EN 12730 kg ≥ 20

Scheurweerstand EN 12310-2 N ≥ 180

Wortelweerstand EN 13948 conform

Dimensionele stabiliteit EN 1107-2 % ≤ 0,5

Koudevouwproef EN 495-5 °C ≤ - 20

UV-bestendigheid EN 1297 - conform

Weerstand tegen hagelslag EN 13583 m/s ≥ 17

Pelsterkte lasnaad EN 12316-2 N/50mm ≥150

Treksterkte lasnaad EN 12317-2 N/50mm ≥ 800

Waterdampdiffusieweerstand EN 1931 - 50.000 μ

Bitumenbestendigheid EN 1548 - conform

Extern vuurgedrag EN 13501-5 Klasse BROOF (t1) **

Brandreactie EN 13501-1 Klasse E
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Transport en opslag
De RENOLIT ALKORTEC SK dakbanen worden geleverd op 
rollen. De rollen worden idealiter verticaal getransporteerd 
en gestockeerd. Ze moeten in originele verpakking en op 
een droge, koele en donkere plaats gestockeerd worden. 
(5°C-25°C)

Houdbaarheid
De rollen hebben een houdbaarheidsdatum van 12 maanden.

Installatietemperatuur
De dakbanen dienen verwerkt te worden bij buiten-
temperaturen van +5°C tot +40°C

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 peelingtest.

Toegestane ondergronden voor toepassing zonder primer:
•  Isolatieplaten op basis van PIR met glasvliescachering
•  Isolatieplaten op basis van PIR met aluminumfolie 

cachering
•  Metaal (vet- en stofvrij)

Toegestane ondergronden in combinatie met de RENOLIT 
ALKORPLUS81141 primer:

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

glasvliescachering
 Bij twijfel, gelieve RENOLIT te contacteren.

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. 

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en weers-
omstandigheden. Als richtlijn kan gebruikt worden: 
•  150 g/m² voor niet-poreuze ondergronden
•  300 g/m² voor poreuze ondergronden

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 kust- of 
zeestreek of daken met een helling groter dan 10°.

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).

Detailafwerking
De RENOLT ALKORTEC dakbanen kunnen op een een-
voudige manier door middel van warme lucht op hard-PVC 
doorvoeren, lichtkoepels etc. worden aangesloten.  

Algemene plaatsingsrichtlijnen

Verlijmde kimfixatie
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Plaatsingsrichtlijnen voor de dakbaan
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Plaatsingsmethode dakbaan 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 op-
kanten of opgaand metselwerk de baan 50 mm opzetten.

De RENOLIT ALKORTEC SK-baan voor de helft terug 
oprollen.

De beschermfolie voorzichtig doorsnijden zonder de 
folie of kleeflaag te beschadigen.

De anti-kleeffolie verwijderen en ondertussen de 
baan opnieuw uitrollen.

De baan goed aandrukken met behulp van een borstel.

De hechting op de ondergrond controleren door 
middel van een afpeltest. 

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 200 mm 
brede RENOLIT ALKORTEC D of RENOLIT ALKORTEC F 
strook die op beide dakbanen gelast wordt. 
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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 op-
kanten 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 
kleeflaag te beschadigen.

 

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 afpeltest.

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 las-
machine). 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 200 mm 
brede RENOLIT ALKORTEC D of RENOLIT ALKORTEC F 
strook die op beide dakbanen gelast wordt. 
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Plaatsingsrichtlijnen voor de dakbaan
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Plaatsingsmethode dakbaan 2: Het klapsysteem
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De informatie in dit commercieel 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 als enige verantwoordelijk voor het 

correct informeren van de eindgebruiker van dit product. Aangezien niet met alle concrete omstandigheden en detailproblemen rekening gehouden kan worden, 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 technische dienst kan niet aansprakelijk gesteld 

worden noch voor het concept, noch voor de uitvoering van de werken. Het eventueel negeren van reglementering of voorschriften kan geen verantwoordelijkheid van RENOLIT Belgium N.V. met zich meebrengen. 

Onze kleuren voldoen qua UV-bestendigheid aan de EOTA normen maar blijven onderhevig aan de normale evolutie in de tijd. Bij gedeeltelijk herstel van een dakafdichting gedurende de garantieperiode wordt 

geen rekening gehouden met esthetische overwegingen. Wijzigingen voorbehouden.

Al onze oplossingen voor 
dakafdichting genieten standaard 

een productgarantie van  
10 jaar en worden geplaatst door 
gecertificeerde aannemers die bij 

de fabrikant een opleiding  
genoten hebben.

Alle afdichtingsmembranen 
voor daken van RENOLIT zijn 

opgenomen in het ROOFCOLLECT® 
programma voor inzameling en 

recyclage.

 

De productie-eenheid  
RENOLIT Iberica,  
S.A. in Barcelona  

is ISO 9001/14001  
gecertificeerd.
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7RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE België
Tel. B +32 (0)55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 (0)55 33 98 31 - Fax +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
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