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systeembeschrijving · Sopranature Toundra Alveo

SYSTEEMBESCHRIJVING

Opbouw Gewicht (verzadigd)

SOPRANATURE TOUNDRA ROLL 15 kg/m²

VYDRO ALVÉOLAIR SUBSTRAAT (50 mm) 36 kg/m²

VYDRO ALVÉOLAIR SUBSTRAAT (80 mm) 36 kg/m²

DRAINAGE (8 mm) 0,6 kg/m²

Totaal 51,6 kg/m² of 67,6 kg/m²

SOPRANATURE TOUNDRA ALVEO is een lichtgewicht groendak oplossing samengesteld uit:

• een wortelvaste folie rechtstreeks geplaatst op de waterdichting (indien de waterdichting voldoet aan de EN 13948 dient deze 
folie niet te worden aangebracht.)

• drainage

• een speciaal alvéolair substraat ontworpen voor groendaken.

• sedummatten

De waterretentie van het systeem SOPRANATURE TOUNDRA ALVEO 50 mm bedraagt 35 l/m² . Voor het systeem 
SOPRANATURE TOUNDRA ALVEO 80 mm bedraagt dit 50 l/m².

Nota:
Voorafgaandelijk aan de plaatsing is het wenselijk de waterdichtheid van de dakbedekking te controleren, hiertoe wordt het dak 
onder water gezet gedurende tenminste 24 uur.
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ONTWERP VAN DE 
DAKOPBOUW
0.1 ALGEMEEN

Voor de uitvoering van de detailleringen verwijzen wij naar de Technische Voorlichting (TV) 229 “Groendaken” van het WTCB, de 
TV 244 ”Aansluitdetails bij platte daken: Algemene pricipes” en de TV 215 “Het platte dak”, opbouw, materialen, uitvoering en 
onderhoud”. 

De plaatsingsvoorschriften hebben betrekking op platte daken met een helling van 2% tot 5%.

0.2 DRAAGSTRUCTUUR

In het kader van het aanbrengen van een groendak verwijzen wij naar de de Technische Voorlichting (TV) 229 “Groendaken” van het 
WTCB meer bepaald Hoofdstuk 3 “Ontwerp en opbouw van het platte dak”.

De draagstructuur van het platte dak kan bestaan uit:

• monolithische betonnen platen

• geprefabriceerde elementen uit beton of gebakken aarde (monolithisch gemaakt door middel van een tweede-fasebeton)

• geprefabriceerde elementen uit beton zonder tweede-faselaag

• planken of platen uit plantaardig materiaal, organische vezels of met bindmiddel samengeperste mineralen

• geprofileerde staalplaten

• samengestelde dakplaten met een isolerende kern.

Bij de uitvoering van een groendak en zeker in het kader van een renovatieproject dient men altijd na te gaan of de draagconstructie 
van het gebouw in staat is de permanente belasting, teweeggebracht door het

plantendek, op te vangen. Groendaken kunnen gewoonlijk op elk type dakvloer geplaatst worden.

In het kader van de stabiliteit blijft de eigenaar, bouwheer en/of aannemer steeds verantwoordelijk. Hij dient de juiste gegevens te 
verstrekken, zonodig hem te laten bijstaan door specialisten. De opgegeven belastingen in de vragenlijst maken geenszins onderdeel 
uit van een stabiliteitsstudie, vormen noch een zekerheid dat het dakvlak voldoende draagkracht bezit. Deze geven enkel een indicatie 
welk systeem mogelijk kan geplaatst worden. SOPREMA nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld met betrekking tot 
het ontstaan van schade, verzakkingen, e.a. veroorzaakt door de bijkomende belasting op het dakvlak.

Sopranature Toundra Alveo · ontwerp van de dakopbouw
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1.1 WATERDICHTING

Naargelang de gewenste dakopbouw (draagconstructie, dampscherm, isolatie en onderlaag) kan een bitumineuze waterdichte eindlaag 
gekozen worden samengesteld uit een elastomeerbitumen SOPRALENE GARDEN of plastomeerbitumen SOPRAGUM GARDEN, met 
toevoeging van wortelwerende additieven en een zeer sterke composiet-polyesterinlage. De detailleringen kunnen traditioneel of 
vlamvrij met een vloeibare waterdichting ALSAN FLASHING JARDIN afgewerkt worden.

1.2 WORTELVASTE FOLIE SOPRANATURE WF 50

Omschrijving:
De wortelvaste folie bestaat uit polyetheen met een dikte van 0,5 mm. De folie wordt geleverd op rol waarbij de afmetingen van 
de banen 4 x 25 meter bedragen eens de folie is geplaatst op het dakvlak. Deze folie dient enkel te worden geplaatst wanneer de 
waterdichting niet aantoonbaar bestand is tegen worteldoorgroei conform de EN 13948.

Uitvoering:
De folie wordt in banen van 4 x 25 m los geplaatst op de niet-wortelwerende bitumineuze dakbedekking volgens geldende 
plaatsingsrichtlijnen van de Technische Voorlichting 229 “Groendaken” van het WTCB met vrije overlappen van min. 100 cm. De folie 
voldoende opzetten tegen de dakranden, dakopstanden, e.d. Onmiddellijk na de plaatsing van de folie wordt de verdere dakopbouw 
aangebracht.

Specificaties:
Zie Technische Fiche

ontwerp van de dakopbouw · Sopranature Toundra Alveo
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ONTWERP VAN DE 
DAKOPBOUW
1.3 DRAINAGE

Omschrijving:
PROTECDRAIN FILTRE is een drainage bestaande uit een hoogwaardige polyetheen met noppen aan de bovenzijde voorzien van een 
geotextiel.

Uitvoering:
De drainage PROTECDRAIN FILTRE wordt geplaatst op de wortelvaste folie SOPRANATURE WF 50 met het geotextiel naar boven 
of direct op de bitumineuze eindlaag uit een elastomeerbitumen elastomeerbitumen SOPRALENE GARDEN of plastomeerbitumen 
SOPRAGUM GARDEN.

Specificaties:
Zie Technische Fiche

1.4 VYDRO ALVEOLAIR SUBSTRAAT VOOR GROENDAKEN

Omschrijving:
Het Vydro alveolair substraat is speciaal ontworpen voor groendak toepassingen waarvoor de gewichtstoename moet worden beperkt. 
Het Vydro alveolair substraat voorziet drie functie in één: filter, substraat en waterretentie. De bovenzijde van het Vydro alveolair 
substraat is afgewerkt met een filtervlies. De onderzijde is voorzien van een profiel.

Uitvoering:
Het Vydro alveolair substraat wordt geplaatst op de eerder aangebrachte drainage. Het Vydro alveolair substraat wordt uitgerold met 
het filtervlies naar boven. Het versnijden van de rollen kan uitgevoerd worden met een zware schaar of een scherp mes. Aan langse 
en dwarse naden dienen de banen onderling met het filtervlies overlapt te worden. De plaatsing moet met de grootste zorg gebeuren 
om geen schade toe te brengen aan de dakafdichting en/of de drainage.

Specificaties:
Zie Technische Fiche

Sopranature Toundra Alveo · ontwerp van de dakopbouw
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Detaillering:
Aan de tapgaten wordt, voorafgaandelijk aan de plaatsing van het Vydro alveolair substraat, een grindkam geplaatst.

Specificaties:
Materiaal:  Aluminium – standaard uitvoering geanodiseerd

Deksel:   standaard uitvoering RAL 6028 gemoffeld

Afmetingen:  30 x 30 x 8 cm

Aanbrengen van het Vydro alveolair substraat. Het gedeelte van het substraat verwijderen ter plaatse van de grindkam. De grindkam 
afwerken met een inspectiedeksel zodat een esthetisch afgewerkt geheel wordt bekomen. In het tapgat, plaatsen van een metalen 
draadbolrooster.

ontwerp van de dakopbouw · Sopranature Toundra Alveo
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ONTWERP VAN DE 
DAKOPBOUW
1.5 SEDUMMATTEN SOPRANATURE TOUNDRA ROLL

Omschrijving:
De verschillende soorten sedum worden in de vegetatiemat voorzien:

• Sedum album coral carpet

• Sedum album murale

• Sedum lydium

• Sedum acre

• Sedum sexangulare

• Sedum hispanicum minus

• Sedum spurium fuldaglut

• Sedum floriferum

• Sedum kamschaticum

• Sedum hybridum immergrunchen

• Sedum reflexum

Er zitten minimaal 4 – 8 van de hierboven genoemde soorten in de vegetatiemat.

Uitvoering:
De vegetatiematten dienen op de dag van de levering geplaatst te worden op het uit te voeren dakvlak of ten minste 
worden opengerold om verstikking te voorkomen.

• Controleer bij aankomst van de vegetatiematten direct of de matten niet warm zijn en broeien. Bij broei de matten direct uitrollen 
op het project of in de buurt van het project.

• Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw.

• Verdeel, afhankelijk van de toegestane dakbelasting, de vegetatierollen over de aan te leggen oppervlakte.

• Til de mat met twee personen op en leg deze op de goede plek.

• Rol de matten altijd voorzichtig uit! Begin met de flap bovenop. Rol deze terug. Zorg dat het begin van de rol goed ligt. Rol daarna 
met twee personen de mat verder uit. Leg de mat daarna, indien nodig, voorzichtig op de goede plaats.

• Indien nodig kunt u de mat op maat knippen.

• Nadat alles goed ligt kunt u eventuele kale plekken (waar de drager direct zichtbaar is) bijstrooien met daktuinsubstraat.

• Tenslotte dient u alles goed nat te maken. Zorg ervoor dat ook het Vydro alveolair substraat goed nat is, zodat de wortels van de 
planten zich direct kunnen hechten in het Vydro alveolair substraat.

Sopranature Toundra Alveo · ontwerp van de dakopbouw
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Specificaties:
Bedekkingsgraad:   ca. 85%

Gewicht:   droog ca. 10 kg/ m², verzadigd ca. 15 kg/m²

Dikte:    3-4 cm

Standaard afmeting:  200 cm x 120 cm

ontwerp van de dakopbouw · Sopranature Toundra Alveo
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ONTWERP VAN DE 
DAKOPBOUW
1.6 ONDERHOUD

Om de nodige garanties te kunnen geven op de beplanting, zal het onderhoud van het groendak deel uitmaken van een afzonderlijk 
onderhoudscontract (2 x per jaar). Het onderhoud wordt uitgevoerd door een SOPREMA erkend gespecialiseerd aannemer groendaken. 
Voor bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling SOPRANATURE.

Het onderhoudscontract dient minimaal te voorzien:

• verwijdering van bladafval aan en/of in afvoer van het dak en de eventuele grindzones

• bemesten indien nodig

• verwijderen van onkruid op het dak

• bijzaaien waar nodig

De aannemer die de onderhoudswerkzaamheden uitvoert zal een verslag van de uitgevoerde onderhoudswerken en toestand van het 
groendak met fotoreportage opmaken en overhandigen aan de opdrachtgever met een kopie aan SOPREMA nv.

Opmerkingen:

Het dak mag maximaal 2 à 3 keer per jaar worden belopen om de beplanting niet te beschadigen. Reinigingsproducten (bv. Tijdens 
het poetsen van ramen en deuren) mogen geenszins op de beplanting terechtkomen. Schade veroorzaakt door toedoen van 
reinigingsproducten wordt niet gedekt door het onderhoudscontract noch door de leverancier. Verkleuring van eventueel regenwater 
is niet te vermijden en valt niet onder de garantievoorwaarden. Wij verwijzen naar de TV 229 “Groendaken” van het WTCB pagina 10 
§ 2.1.2.2 “Kwaliteit van het afgevoerde water”.

Sopranature Toundra Alveo · ontwerp van de dakopbouw
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1 Ondergrond

2 Dampremmende laag

3 Thermisch isolatiemateriaal

4 Waterdichte onderlaag VENTIROCK

5 Wortelwerende afwerkingslaag SOPRAGUM GARDEN of SOPRALENE GARDEN  
(conform norm EN 13948)

6 Extra drainagelaag PROTECDRAIN FILTRE

7 alveolair substraat VYDRO

8 SOPRANATURE TOUNDRA ALVEO rollen

A Opstanden ALSAN FLASHING JARDIN*

B Wortelwerend afdichtingsmembraan SOPRAGUM GARDEN of SOPRALENE GARDEN bij renovatie**

* Bij de opstand krijgt het vloeibare, vlamvrije waterdichtingssysteem ALSAN 
FLASHING JARDIN de voorkeur met het oog op de verhoogde betrouwbaarheid, al is 
een traditionele uitvoering eveneens mogelijk (zie B  )

** Bij renovatie is het mogelijk om een wortelwerend membraan van het type 
GARDEN op het bestaande membraan te lassen.

Gelieve onze technische dienst te raadplegen voor verdere inlichtingen.

VOORBEELD VAN EEN  WATERDICHTINGSSYSTEEM
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8

ontwerp van de dakopbouw · Sopranature Toundra Alveo
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Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@SOPREMA.be | www.SOPREMA.be

SOPREMA hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecerticeerd. SOPREMA behoudt zich het 
recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

SOPREMA tot uw dienst

 U wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken? 
Contacteer onze klantendienst: Tel.: +32 (0)14 23 07 07

U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten? 
Contacteer ons op het tel.: +32 (0)14 23 07 07 of stuur een email naar 
info@SOPREMA.be

Alle informatie vindt u op www.SOPREMA.be


