Verwerkingshandleiding
Rhenofol®

Inhoudsopgave

Pagina

Inleiding
Toepassingsmogelijkheden
Materiaaleigenschappen/opslag

A

B

C

4
6
7

Deel A
Afdichten van het dakoppervlak
Uitrollen van de banen
Sluiten van de overlappen door thermisch lassen
Sluiten van de overlappen door lassen met lasvloeistof

8
9
10
13

Deel B
Toepassingsmogelijkheden
Rhenofol CV mechanisch bevestigd
Rhenofol CG losliggend geballast

15
16
23

Deel C
Aansluitingen en randafwerkingen
Bevestigingen voor Rhenofol dakbanen
Bevestiging met kimfixatieprofiel op verticale vlakken
Bevestiging mit Rhenofol-foliestaalplaatstroken
op horizontale vlakken
Algemene informatie over aansluitingen
en randafwerkingen
Wandaansluiting
Dakrandafwerking

24
25
29
32
33
35
36

D

Dakgootaansluiting
Binnenhoeken
Buitenhoeken
Lichtkoepelaansluiting
FDT elementen voor platte daken met manchetten
FDT VarioGully
FDT hemelwaterafvoerkomponenten (HWA)
FDT ontluchtingspijp voor platte daken DN 100
FDT renovatie-ontluchtingspijp voor DN 100
FDT kouddak-ontluchting DN 100
FDT doorvoer bliksemafleider
Verwerken van manchetten
Rhenofol-dakroeven
Rhenofol-gangpadtegel
FDT grindvanglijst

40
41
43
45
51
52
53
54
55
56
58
59
62
64
66

Deel D
Leveringsoverzicht, leveringsvormen,
gereedschappen en toebehoren

71

Recyclage van PVC-dakbanen

88

Opleiding en bijscholing

89

FDT - Disclaimer

90

Inleiding / Verwerkingsvoorschrift

4

Deze verwerkingshandleiding
bevat de basisprincipes
voor de verwerking van de
Rhenofol-dakbanen.
Detailoplossingen voor
specifieke projecten worden
door onze vaklui uitgewerkt.
Voorwaarden voor een
veilige plaatsing:
Schone, droge, geleidelijk
verlopende dakvlakken.
De ondergrond moet
effen en vrij zijn van
betonnen richels, scherpe
randen e.d. (bijv. scherpe
steentjes).
Voegen die omwille van
hun breedte of door
beweging de hoedanigheid van de bedekking
negatief kunnen beïnvloeden, moeten volgens
de gangbare voorschriften worden uitgevoerd.
Bitumen-, teer- of oplosmiddelhoudende stoffen
niet met Rhenofol-dakbanen in aanraking laten
komen.

De voorschriften betreffende arbeidsveiligheid
en ongevallenpreventie
naleven, eventueel veiligheidsfiches aanvragen.
Verwerkingsvoorschrift
van de producent,
Versie: mei 2009
Technische wijzigingen
voorbehouden.

Rhenofol® CV, Rhenofol® CG
en Rhenofol® C
zijn producten uit zacht
polyvinylchloride (PVC-P).
Alle banen zijn 2,05 m
breed en kunnen dus op
doelmatige en zuinige wijze
worden geplaatst.
Rhenofol CV voor mechanische bevestiging is ook in de
breedtes 0,68 m, 1,03 m en
1,50 m verkrijgbaar.

Rhenofol-producten voldoen
aan de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG van het
Europese Parlement en de
Raad.
Conformiteitsverklaringen
hiervoor vindt u op
www.fdt.de
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Toepassingsmogelijkheden Rhenofol®
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Rhenofol CV, door
synthetische vezels
versterkte dakbaan
volgens DIN EN 13956,
als afdichting in
mechanisch bevestigde
systemen zonder ballast.
Rhenofol CG, de
krimpvrije dakbaan met
glasvliesinlage volgens
DIN EN 13956, als
afdichting in los
geplaatste systemen
met ballast (grind/tegels/
beplanting).
Rhenofol C, de
afdichtingsbaan zonder
dragers volgens
DIN EN 13967, voor
aansluitingen en
detailafwerkingen bij
gebruik van Rhenofol
CV/CG en bij speciale
toepassingen.

Materiaaleigenschappen/opslag

Materiaaleigenschappen
Bestand tegen alle weersomstandingheden, ook
zonder bijkomende
oppervlakbescherming.
Bestand tegen vliegvuur
en stralingswarmte volgens officiële testrapporten.
Materiaalklasse E,
DIN EN 13501-1.
Bestand tegen gebruikelijke industriële en verwarmingsgassen.
Uitstekend bestand tegen
natuurlijke veroudering.
Rhenofol CG is worteldoorgroeibestendig volgens de FLL-procedure.
Niet bestand tegen:
bitumen- en teerhoudende
stoffen; organische oplosmiddelen, bijv. benzine,
tolueen, gechloreerde
koolwaterstoffen; vetten,
oliën, bijv. oliehoudende
kitten en bekistingsoliën.

Opslag
Rollen enkel liggend
opslaan.
Materiaal tot verwerking
in de originele verpakking
bewaren en tegen vocht
beschermen.
Geopende verpakkingen
bij langdurige opslag buiten, opnieuw zorgvuldig
sluiten.
Aparte rollen, afgeknipte
Rhenofol-foliestaalplaten
en toebehoren met dekzeil beschermen.
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Deel A
Afdichten van het dakoppervlak
met Rhenofol®

Uitrollen van de banen

Rhenofol CV/CG-dakbaan
uitrollen.
Dankzij de randmarkering
kunnen de banen makkelijk met 5 cm naadoverlapping worden geplaatst
(bij Rhenofol CV mechanisch bevestigd is de
overlapbreedte 10 cm ).
Kopse naden moeten ten
opzichte van elkaar verspringen en worden eveneens 5 cm overlapt.

Bij onderbreking van de
werkzaamheden moeten
de geplaatste banen van
het dak beveiligd worden
tegen windbelastingen.
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Sluiten van de overlappen door
thermisch lassen
10

... met de handföhn en aandrukrol of met de lasautomaat.
Met de traploos regelbare
handföhn voor thermisch
lassen, lastemperatuur ca.
350 - 450 °C, breedte lasmondstuk 4 cm (industrieel
heteluchttoestel), worden de
overlappen Rhenofol gelijkmatig opgewarmd en meteen
met de siliconen aandrukrol
gesloten.

Om de overlappen veilig af
te sluiten, moet u op het
volgende letten:
De overlappen moeten
schoon en droog zijn.
Lastoestel ca. 4 min.
opwarmen.
Kies de juiste lastemperatuur en snelheid. Controleer dit bij het begin van
de werkzaamheden op
een teststuk. De afgekoelde lasnaad mag bij
de pelproef in het lasvlak
niet afbladderen.

Sluiten van de overlappen door
thermisch lassen
Het baanmateriaal moet
inscheuren ofwel moet
tot op de inlage loskomen.
Steek de handföhn onder
de overlap zodat de rand
van het mondstuk ongeveer 3 mm uit de overlap
steekt.
Overlapverbinding
min. 3 cm breed lassen.
Om te vermijden dat de
dakbanen verschuiven,
overlappen vooraf in het
achterste gedeelte met
lichte druk vasthechten
(niet lassen!).
T-naden verwerken door
de middelste baanrand
aan te smelten of af te
schuinen. Zo wordt een
capillaire werking voorkomen.
Reinig het metalen
mondstuk bij slakafzettingen met een staalborstel
of schaar.

Wanneer de Rhenofoldakbanen thermisch op
inbouwdelen uit hard PVC
moeten worden gelast,
moet de betrouwbaarheid
van deze verbinding met
de producent van de
inbouwdelen worden
besproken!
Met de thermische
lasautomaat worden bij
voorkeur de overlappen van
dakafdichtingen voor grotere
vlakken afgedicht.
Voor een veilige overlapafsluiting gelden dezelfde criteria als voor het lassen met de
handföhn. Het vasthechten
vooraf is niet nodig.
De lasparameters (bijv.
lastemperatuur 480 °C bij
3,5 m/min lassnelheid)
moeten aan het weer en
andere omstandigheden worden aangepast.
De juiste instelling van het
toestel moet op een teststuk
worden gecontroleerd.
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Sluiten van de overlappen door
thermisch lassen
12

Daarnaast moet op het
volgende worden gelet:
Controleer bij ingebruikneming of de lasautomaat correct werkt!
Het lasproces moet continu worden bewaakt! De dampen die
bij het lassen ontstaan
niet inademen!
Bij een oneffen ondergrond moet de lasautomaat over stijve egalisatiestroken (bijv. aluminium platen) worden verplaatst die afwisselend
naast de naad worden
gelegd.
Op die manier wordt vermeden dat tijdens het lasproces transversale golven optreden en wordt
een glad resultaat zonder
verdikkingen bereikt.

Wanneer thermisch gelast
wordt op Rhenofol-dakbanen of foliestaalplaten en bij
reparaties van oude
Rhenofol-daken, waarbij de
lasoppervlakken langere tijd
(meer dan 2 dagen) aan de
open lucht waren blootgesteld, moeten die lasoppervlakken vooraf worden
gereinigd.
Reinigen met een in
Rhenofol-schoonmaakmiddel gedrenkte doek.
Laat het Rhenofol-schoonmaakmiddel verdampen
(min. 1/2 uur) voordat u met
het thermisch lassen begint.
Controleer alle overlappen.

Sluiten van de overlappen door lassen
met lasvloeistof
...met de laskwast, Rhenofollasvloeistof (THF) en zandzak.
Met de Rhenofol-lasvloeistof
is een homogene verbinding
mogelijk tussen Rhenofoldakbanen onderling, en met
Rhenofol-foliestaalplaten of
inbouwdelen uit hard PVC.

Hiervoor wordt telkens een
strook van 30–40 cm rond
onder de overlap met
behulp van een ongelijmde
platte kwast tegelijk aan
weerszijden met lasvloeistof
ingestreken en met de hand
aangedrukt.
Daarna wordt deze naad
onmiddellijk met de PEzandzak belast.
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Sluiten van de overlappen door lassen
met lasvloeistof
14

Om de overlappen veilig af
te sluiten, moet u op het
volgende letten:
De overlappen moeten
schoon en droog zijn.
Bij temperaturen onder
5 °C, de overlappen met
de handföhn voorverwarmen.

Beschadigingen door lassen met lasvloeistof aan
EPS-hardschuim vermijden door grotere overlappen en juiste dosering
van de lasvloeistof te
gebruiken.

Contact van lasvloeistof
met huid en ogen vermijden!
Huid voor en na het werk
met passende, vethoudende
huidverzorging beschermen.
Lasvloeistof niet gebruiken om de huid schoon te
maken!
Niet roken, geen open
vlam. Vonkvorming voorkomen!
Lasvloeistof alleen bij
goede ventilatie gebruiken!
Dampen niet inademen!

T-naden verwerken door
de middelste baanrand
aan te smelten of af te
schuinen. Zo wordt een
capillaire werking voorkomen.

Oververzadiging voorkomen.

Bij lage buitentemperaturen, in combinatie met
een hoge luchtvochtig
heid, bij voorkeur thermisch lassen.

Alle overlappen controleren.

Reparatie van overgeslagen plaatsen enkel met
handföhn uitvoeren.

Voorschriften voor de
omgang met oplosmiddelen
en ontvlambare vloeistoffen
naleven!

Deel B
Toepassingsmogelijkheden
van Rhenofol®

B
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Rhenofol® CV mechanisch bevestigd
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Rhenofol CV losliggend
plaatsen, bij geprofileerde
staalplaten en houtbekisting dwars t.o.v. de cannelure of planken.
Mechanische bevestigingen kunnen worden uitgevoerd als de overlap
minimaal 10cm bedraagt,
als bevestiging door de
dakbaan heen in de
onderconstructie, of met
het laspastasysteem
onder de dakbaan.
Bij overlapbevestiging
bedraagt de afstand tussen de baanrand en de
volgplaat min. 1 cm.

De volgplaten moeten vlak
geplaatst zijn en moeten
de dakafdichting tegen de
onderlaag aandrukken, ze
mogen in geen geval in de
isolatie gedrukt worden.
De afstanden tussen de
bevestigers met volgring
onderling en de te gebruiken baanbreedtes zijn
afhankelijk van de berekening van de windbelasting (service van
FDT raadpleeg onze
vaklui).

Rhenofol® CV mechanisch bevestigd

Bevestigingsvoorbeeld

Bij toepassing van Rhenofol
CV 1,50 m of 2,05 m breed
moet met deze bijkomende
bevestigers met volgring ook
de eventuele scheidingslaag
worden bevestigd.

Rechthoekige isolatieplaten met lange kant dwars
t.o.v. de dakbaanrichting
plaatsen.

 Geprofileerde staalplaat
 Dampremmende laag
 Isolatie
 FDT glasvlies 120 g/m2
naar behoefte
 Overlapverbinding
 Volgplaat
 Zelfborende schroef
Rhenofol CV

Isolatieplaten of stukken
van isolatieplaten die niet
voldoende vastzitten door
een lineaire bevestiging,
moeten vóór de plaatsing
van de dakafdichting met
bijkomende bevestigingen stabiel worden gefixeerd (min. 2 bevestigers
met volgring/m2).
Overlapbevestiging
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Rhenofol® CV mechanisch bevestigd
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Inmeten en bevestigen
van het Rhenofol-laspastasysteem
Hoever de stroken/sets uit
elkaar mogen liggen is
afhankelijk van de windlastberekening.
De stroken lopen dwars
over de cannelures van de
geprofileerde staalplaten.

 Geprofileerde staalplaat
 Dampremmende laag
 Isolatielaag
 FDT glasvlies 120 g/m2
naar behoefte
 Rhenofol CV-strook
 Volgplaat
 Zelfborende schroef
Rhenofol-laspasta
Rhenofol CV

10 of 15 cm

 









Rhenofol® CV mechanisch bevestigd

Voorwaarde voor een
veilige verwerking van
het laspastasysteem:
De dakbaan en de
Rhenofol CV-sets/stroken
moeten droog zijn.
De voorschriften betreffende arbeidsveiligheid en
ongevalpreventie naleven.
Vóór de verwerking moet
de Rhenofol-laspasta SB
met behulp van een
boorapparaat met
passend roerhulpstuk
worden omgeroerd.

Hoe lang moet worden
geroerd, hangt af van de
buitentemperatuur:
bij lage temperatuur
(< 20 °C) ca. 10–15 min.,
bij hogere temperatuur
(> 20 °C) ca. 5–10 min.
De laspasta mag niet in
gesloten ruimtes worden
omgeroerd.
Veiligheidsvoorschriften
op de bus naleven. Giet
de laspasta na het roeren
via een trechter over in
PE-flessen van 1 liter.
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Rhenofol® CV mechanisch bevestigd

Breng na de montage van
de stroken de Rhenofollaspasta SB in een rechte
lijn aan op de strook tussen de volgplaten. Dit
komt overeen met een
hoeveelheid van ongeveer
50 g/m.

Bovenriem van de geprofileerde staalplaat

Schroef

Aanbrengen van de
Rhenofol-laspasta SB

Volgplaat

20

Rhenofol CV-strook
(breedte 10/15 cm)
Verdeling van de Rhenofollaspasta SB na het uitrollen
van de bahn

Rhenofollaspasta SB
Rolrichting van de
Rhenofol CV-dakbaan

Rhenofol® CV mechanisch bevestigd

Bij de sets wordt de Rhenofollaspasta SB ca. 1 cm dik ovaal
op de sets aangebracht.
Dit komt overeen met een
hoeveelheid van ongeveer
25 g/set. Bij gebruik van EPSisolatie moet erop worden gelet dat de Rhenofol-laspasta
SB niet met de isolatie in aanraking komt. De tijd die de
dakbaan mag "open" liggen
om de sets of stroken optimaal te kunnen lassen, is
eveneens afhankelijk van de
buitentemperatuur:

Verdeling
Rhenofolpasta SB na het
uitrollen vande Bahn
Rhenofol CV-set
(diameter 18 cm)
Volgplaat
Schroef
Rolrichting
van de Rhenofol CV
dakbaan

Rhenofollaspasta SB
(ovaal aangebracht)

bij 5–30 °C ca. 30 sec., bij
meer dan 30 °C ca. 15 sec.
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Rhenofol® CV mechanisch bevestigt
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Plaatsen van de dakbaan
met het laspastasysteem
Meteen nadat de laspasta
is aangebracht, wordt de
2,05 m brede Rhenofol
CV-dakbaan op de
stroken/sets gerold.
De naadoverlapping
bedraagt 5 cm.
Daarna wordt de baan
op de stroken/sets
aangedrukt. Op die
manier wordt de pasta
goed verdeeld.

De dakbaan moet in de
pasta worden gerold binnen de “open” tijd.
De baan mag niet meer
worden gecorrigeerd
nadat ze in de
Rhenofol-laspasta SB
is gerold.
Plaats het laspastasysteem niet in geval
van een vrij sterke wind
(de pas in de pasta gerolde
dakbaan mag niet door
de wind worden opgetild
tot de laspasta voldoende
uitgehard is).

Rhenofol® CG losliggend geballast

Rhenofol CG losliggend
plaatsen en met ballast
tegen windbelastingen
beveiligen.
Grind als ballast min.
5 cm dik uit ongebroken
natuurlijk gesteente,
korrel 16/32 conform
DIN 4226 deel 1 of tegels
in bed van fijn grind.
Bij voorkeur op een scheidingslaag van PE-folie of
naar behoefte op een
FDT beschermbaan
(zie ook pagina 78).
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Deel C
Aansluitingen en randafwerkingen
met Rhenofol®

Bevestigingen voor Rhenofol®-dakbanen

Randbevestiging met
Rhenofol CV
Als beveiliging tegen de
windbelasting, moeten de
Rhenofol CV-dakbanen bij
alle dakranden, doorvoeren
en hoeken die meer dan 3°
van de horizontale lijn worden bevestigd door ze op
Rhenofol-foliestaalplaten
vast te lassen.
De bevestiging gebeurt
door middel van hoeken
of stroken uit Rhenofolfoliestaalplaat die stevig
met onderconstructie ver-

bonden zijn, waarop dan
de Rhenofol CV-dakbaan
in het dakvlak wordt
gelast.
De breedte van de op
maat geknipte foliestaalplaten moet minimaal
8 cm bedragen.
Wanneer door isolatie een
directe bevestiging in de
onderconstructie niet
mogelijk is, moet de
onderlaag van de foliestaalplaten voldoende
drukvast zijn.

Overgangshoeken bij bevestiging op haakse of hellende vlakken.

Stroken of overgangshoeken bij bevestiging op horizontale vlakken.
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Bevestigingen voor Rhenofol®-dakbanen
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Geschikt als onderlaag zijn:
Isolatiemateriaal met een
drukvastheid van minimum
0,15 N/mm2 bij maximum
10 % stuik (bijv. geëxtrudeerd polystyreen).
Minimum 3 cm dikke
houten planken met isolatie eronder met een drukvastheid van minimum
0,1 N/mm2 bij maximum
10 % stuik (bijv. eps).
Eén- of meerdelige houten
planken.
In plaats van Rhenofolfoliestaalplaten zijn in de
volgende omstandigheden
ook enkelvoudige bevestigers met volgring voor de
kimfixatie toegestaan:
– niet blootgesteld
– gebouwhoogte
max. 20 m
– dikte van de systeemopbouw vanaf bovenkant
ondergrond max. 15 cm.

Het aantal vereiste bevestigingen bedraagt
min. 4 st./m.

Bevestigingen voor Rhenofol®-dakbanen

Voorbeelden voor kimfixaties met
Rhenofol-foliestaalplaten

27

Rhenofol-foliestaalplaat
Mechanische bevestiging
Rhenofol CV
Dampremmende laag
Scheidingslaag
Isolatielaag
Isolatielaag – drukvast,
bijv. EPS-hardschuim
Geïmpregneerde
houten plank

Bevestigingen voor Rhenofol®-dakbanen
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Kimfixatie met
Rhenofol CG
Bij alle aansluitingen en
randafwerkingen,
inbouwdelen enz. is over het
algemeen een kimfixatie

noodzakelijk (min. 4
enkelvoudige bevestigingselementen per m of bevestiging met Rhenofol-foliestaalplaat, uitvoering zoals
Rhenofol CV).

Bevestigingsmiddelen en afstanden voor bevestigingen
te bevestigen voorwerp
Onderconstructie

Houten
plank*)
d ≥ 3cm
b ≥ 8 cm
≥ 1,5 d

Rhenofolaansluitplaat
d ≥ 4,5 cm
b ≥ 8 cm

Gewapend beton Schroef Ø 8 mm met
plug Ø 10 mm,
type SDF-S Ø 10
van de fa. Ejot,
afstand 50 cm of
type spike van de
fa. SFS, afstand 30 cm

Splijtnagel 4,8/26 mm,
afstand 20 cm,
type DSD-K-8 x 40 van de
fa. Ejot, afstand 20 cm of
type Spike van de fa. SFS,
afstand 20 cm

Lichtbeton

Celbeton-nagelanker
Ø 8 mm,
afstand 20 cm

Celbeton-nagelanker
Ø 8 mm,
afstand 30 cm

Houten balk
Houtschroef Ø 8 mm,
houten bekisting/ afstand 30 cm of
spaanplaten
type JA3, Ø 6,5 mm,
van de fa. Ejot,
afstand 50 cm

Houtschroeven 4,8/25 mm,
afstand 20 cm of type
JA3-LT - 4,9x25 mm
van de fa. Ejot,
afstand 50 cm

Staalplaten

Stalen blindklinknagel
Ø 5 mm, afstand 20 cm

Zelfborende schroef
Ø 4,8 mm,
afstand 20 cm of type
JT3-ST Ø 6,0 mm
van de fa. Ejot,
afstand 20 cm

*) Bevestigingsmiddel helemaal in houten planken inschroeven. Eventueel voorboren en
borgschijfjes met Ø 10 mm gebruiken. De verwerkingsvoorschriften van de producent van de
bevestigingsmiddelen naleven.

Bevestiging met kimfixatieprofiel
op verticale vlakken
Rhenofol-foliestaalplaten
(snijkanten ontbraamd)
met tussenafstand van
4 mm plaatsen en in de
opstanden in een rechte
lijn mechanisch bevestigen.
5 cm brede strook crêpepapier over de kopse
naden aanbrengen.
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Bevestiging met kimfixatieprofiel
op verticale vlakken
30

Dakbaan op de foliestaalplaat lassen.

Bevestiging met kimfixatieprofiel
op verticale vlakken
Voor de aansluiting en
randafwerking met
Rhenofol-randstroken,
zie illustraties op pagina’s
33 tot 39.

31

Bevestiging met Rhenofol-foliestaalplaatstroken
op horizontale vlakken
32

 Dampremmende PE-laag,
tot aan de bovenkant van
de isolatielaag opgetrokken en met verbindingstape aangesloten.
 Houten plank, mechanisch bevestigd, met
drukvaste onderlaag.
 Stroken uit Rhenofolfoliestaalplaat op houten
plank vastgeschroefd.

 Rhenofol CV aan de foliestaalplaat gelast.
 FDT glasvlies 120 g/m2.
 Isolatielaag EPS.








Algemene informatie over aansluitingen
en randafwerkingen
De kwaliteit van een platdak is grotendeels afhankelijk van de degelijkheid
van de aansluitingen en
randafwerkingen.
Let vooral op de volgende
punten:
Rhenofol-dakbanen steeds
aan alle dakranden, aansluitingen, doorvoeren en
hoeken bevestigen
(zie pagina 25 e.v.).
Afdichtingen van aansluitingen en randafwerkingen verlijmen, inklemmen
of vlak bevestigen om te
voorkomen dat de wind
eronder waait.
De aansluitstroken moeten
voldoende gefixeerd worden. Wanneer de randstrook gekleefd wordt, is
bij aansluithoogtes van
meer dan 20 cm een verlijming over het volledige
oppervlak noodzakelijk.
Rond hoeken een lijmvrije
zone laten om bewegingen op te vangen.
Bij mechanische bevesti-

ging van de randstrook
(met Rhenofol-foliestaalplaten of door vast te
klemmen op de draagrail
van de daktrim) mogen
de lineaire bevestigingen
maximaal 50 cm uit
elkaar liggen (de volledige afwikkellengte is hier
bepalend). Rhenofolfoliestaalplaten voor tussenfixatie moeten
min. 5 cm breed zijn.
Scheidingslagen t.h.v. de
aansluiting zijn niet nodig
wanneer de ondergrond
effen en vlak is en wanneer de randen extra
beschermd zijn (bijv. met
hoeken uit Rhenofolfoliestaalplaten of met
kunststofvlies 300 g/m2).
Bij niet-compatibele
stoffen zijn steeds passende scheidingslagen
nodig.
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Algemene informatie over aansluitingen
en randafwerkingen
Rhenofol-foliestaalplaat

34

max. 50 cm

Rhenofol CG
Mechanische bevestiging
Rhenofol CV
Scheidingslaag

max. 50 cm

Isolatielaag, drukvast
Geïmpregneerde
houten plank

max. 15 cm

max. 50 cm

b1)

a1)

max. 20 cm
mind. 10 cm

a+b = max. 50 cm

1)

Wandaansluiting

 Rhenofol CG
 Rhenofol-contactlijm 20
 Rhenofol-foliestrook
 Naadlas
 FDT alu-wandprofiel
Classic
 FDT afdichtingskit A
 PE folie 0,2 mm–0,25 mm
dik (bijv. FDT-dampremmende PE-laag)
Kimfixatie door schroef
met volgring

 Rhenofol CV
 Kimfixatieprofielen uit
Rhenofol-foliestaalplaat
 Bevestiging met Z-profiel
uit Rhenofol-foliestaalplaat
 Gevelbekleding
 Drukvaste isolatie
 Fixatie met hoekprofiel uit
Rhenofol-foliestaalplaat,
tegelijk als wandaansluiting
 Afdekkap

35



























Dakrandafwerking
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 Scheidingslaag
 Draagrail, om de 30 cm
bevestigd
 Rhenofol-randstrook
CV/CG ingeklemd op het
FDT alu-daktrimprofiel
 Plastic klemmen om
de 15 cm
 Afdekplaat










Dakrandafwerking

De Rhenofol-aansluit/randstrook op de dakbaan
lassen.
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Dakrandafwerking
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 Kunststofvlies 300 g/m2

Indien nodig voor een betere windstabiliteit of grotere
stevigheid, ev. bijkomende
profielen of doorlopende
profielrails aanbrengen.

 Profiel van gegalvaniseerde staalplaat, 1,2 mm
dik, bij kopse naad van
de platen een tussenafstand van 4 mm
hanteren.
 afgeschuinde en ontbraamde Rhenofolfoliestaalplaten met
splijtnagels 4,8/26 mm
op 15 cm van elkaar
zigzag bevestigen.





Dakrandafwerking

Rhenofol-foliestaalplaten
(snijkanten ontbraamd)
worden op 4 mm afstand
(profiellengte max. 2,00 m)
van elkaar geplaatst.
Bij profiellengtes boven
2,00 m bedraagt de
afstand 10 mm.
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5 cm brede strook crêpepapier over de naden kleven.

Over de naad, uitgevoerd
zoals beschreven op pagina
29, een 15 cm brede
Rhenofol C-strook aan
weerszijden op de foliestaalplaat lassen en de
randstrook aansluiten.
 Rhenofol-foliestaalplaat
 Crêpepapier
 Rhenofol C-strook voor
kopse naad
 Rhenofol-randstrook





Dakgootaansluiting
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 Rhenofol-foliestaalplaat
als gootlijst
 Rhenofol CV dakbaan
 Voorgehangen dakgoot
Kopse naad gootlijst, zie
pagina 39.







Binnenhoeken

Knip de Rhenofol-afwerkingstrook op maat en
knip het overlappend
gedeelte naar de hoek
toe, af.
Naden lassen.
Rhenofol-binnenhoeken
in de hoeken vastlassen.
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Binnenhoeken
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Bovenste afwerking van
opstand afwerken met op
maat gesneden Rhenofol en
buitenhoek 90°.
Alle overlappen controleren
en T-naden (groene cirkels,
zie schets) afschuinen
(zie pagina 10 e.v.).

Buitenhoeken

Rhenofol CV/CG-randstrook in de vereiste vorm
knippen.
Alle naden lassen.
Rhenofol-buitenhoeken
vastlassen.
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Buitenhoeken
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Bovenste afwerking van
opstand afwerken met
prefab-Rhenofol-binnenhoek.
Alle naadranden controleren
en T-naden (groene cirkels,
zie schets) afschuinen (zie
pagina 10 e.v.).

Lichtkoepelaansluiting

Rhenofol CV/CG-dakbanen in het dakvlak op
stroken uit Rhenofolfoliestaalplaat fixeren.
Als alternatief kan de
fixatie ook met enkelvoudige bevestigers worden
uitgevoerd. Zie hiervoor
pagina 25 e.v.





De foliestaalplaat kan ofwel
op de onderconstructie, bij
afdichtingen met isolatie op
de houten planken
 of door de kleefflens
 worden bevestigd.
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Lichtkoepelaansluiting
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Rhenofol CV/CG met
Rhenofol-contactlijm 20
op de lichtkoepel-opstand
lijmen.
 Lichtkoepel
 Opstand
 Rhenofol-contactlijm 20
 Rhenofol CG
 FDT afdichtingskit A










Lichtkoepelaansluiting

De overlappen van de
randstroken vastlassen en
er een Rhenofol-buitenhoek op lassen.
Rhenofol-randstrook op
de dakbaan lassen.
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Lichtkoepelaansluiting
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Aansluiting bovenkant
met FDT afdichtingskit A
afwerken

Lichtkoepelaansluiting

Bijzonder voordelig is het
gebruik van prefab
opstanden die al door de
lichtkoepelproducent
voorzien worden van
aansluitmogelijkheden voor
PVC-dakbanen, bijv.
opstandmanchetten met
volledige bekleding uit
Rhenofol-dakbanen en
afgedekte aansluitbovenkant.
opstandmanchetten uit
hard PVC of met laminaatstroken uit hard PVC die
op de Rhenofol-dakbanen
in het dakvlak worden
gelast.

Bij thermisch lassen vooraf met Rhenofol-schoonmaakmiddel reinigen.
Bij aansluiting van Rhenofoldakbanen moet de opstandmanchet door de lichtkoepelproducent voor bevestiging goedgekeurd zijn,
anders is een aparte bevestiging van de banen met
Rhenofol-foliestaalplaten of
enkelvoudige bevestigers
noodzakelijk (zie pagina's
29 e.v.).
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Lichtkoepelaansluiting
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 Isolatie EPS
 FDT glasvlies 120 g/m2
 Rhenofol CV
 Laminaatstrook uit
hard PVC
 Naadlas
 Rhenofol-pasta
 Lichtkoepelopstand

Opmerking
De lichtkoepelopstand moet
door de producent voor
bevestiging goedgekeurd
zijn, anders is een aparte
kimfixatie noodzakelijk.













FDT elementen voor platte daken met manchetten

De Rhenofol-dakbanen worden op alle FDT onderdelen,
in functie van het materiaal,
op de flenzen uit hard PVC
gelast.
Wanneer inbouwdelen van
andere producenten
gebruikt worden die niet
geaccordeerd zijn, moet
voor de bevestiging een
Rhenofol-foliestaalplaat
worden gebruikt.

 FDT VarioGully
 Ondergrond
 Scheidingslaag
 Rhenofol CV/CG-dakbaan,
op Gully-flens gelast
 Gully-manchet op
Rhenofol CV/CG gelast
 Gully-bevestiging
(4 of 3 Bevestigers/Gully)
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FDT VarioGully®
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FDT VarioGully in de ondergrond bevestigen
(4 of 3 bevestigers/Gully)
Dakdoorvoer:
– verticale FDT VarioGully:
Ø 19 cm
– afgeschuinde FDT
VarioGully: 19 x 27 cm
– afgeschuinde FDT
VarioGully, uiterst plat:
19 x 24 cm.

FlachdachTechnologie

FDT hemelwaterafvoerkomponenten
(HWA)
HWA monteren en bevestigen. Flens met verdunner D
reinigen.

Dakbaan uitrollen, in het
midden opening Ø 280 mm
tekenen en uitknippen.

Dakbaan op flens lassen.
Bladvanger voor HWA bij
centreerkruis op de juiste
binnendiameter snijden en
monteren.

Bij dakspuwers en noodoverlopen gaat u op dezelfde
wijze te werk!
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FDT ontluchtingspijp voor platte daken DN 100
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FDT ontluchtingspijp voor
platte daken DN 100
Dakdoorvoer: Ø 19 cm
 Randhoek
 Doorvoerpot met isolatie
 Geprofileerde staalplaten,
roestvrij
 Mechanische bevestiging
 Dichtingsband
 Tochtdam en dampremmende laag PE

 Isolatielaag EPS
Scheidingslaag
FDT glasvlies
Rhenofol-dakbaan
 Rhenofol C-manchet
Draagring
Kap ontluchtingspijp,
afneembaar
 FDT ontluchtingspijp voor
platte daken DN 100
 Naadlas
 Dakbeschot

Niet geventileerd dak

Geventileerd dak

FDT renovatie-ontluchtingspijp voor DN 100

FDT renovatie-ontluchtingspijp voor DN 10
voor aansluiting op voorhanden ventilatoren
 Oude ontluchtingspijp,
vlak afgesneden over oud
dakvlak
 Pijpmanchet aan FDT
renovatie-ontluchtingspijp voor DN 100
 FDT afdichtingskit S
 Isolatie
 Afdichting oud dak

 FDT kunststofvlies
300 g/m2
 Rhenofol CV mechanisch
bevestigd
Mech. bevestiging van de
pijpmanchet
Rhenofol-manschet
 Dakbeschot
FDT renovatie-ontluchtingspijp voor DN 100
Kap ontluchtingspijp,
afneembaar

Niet geventileerd dak

Geventileerd dak
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FDT kouddak-ontluchting DN 100
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FDT kouddak-ontluchting
met 4 bevestigers in de ondergrond bevestigen. Opening in ondergrond: Ø 10 cm.
Dwarsdoorsnede ventilatie:
88 cm2. Montagestappen,
zie p. 57.

FDT kouddak-ontluchting DN 100

Flens met 4 bevestigers
monteren.
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Daarna Rhenofol-dakbaan
plaatsen en op de flens
lassen.
Alternatief:
Eerst de dakbaan plaatsen
en daarna de flens
bevestigen.
FDT kouddak-ontluchting
DN 100 opzetten.
FDT kouddak-ontluchting
draaien tot klembeugels
vastklikken.
Manchet op dakbaan
lassen.

Klik

FDT doorvoer bliksemafleider
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Aansluiting op de
dakbaan
De doorvoer voor de
bliksemafleider wordt met
de manchet direct op
de Rhenofol-dakbaan
aangesloten.

Aansluiting bliksemafweerdraad, kabels, pijpen
van 8 mm diameter
De doorvoer met de meegeleverde pijpklem vastzetten
door klem met behulp van
een knijptang dicht te
drukken.

Aansluitingen met grotere doorvoeren mogelijk
met een diameter van
max. 53 mm
Voor grotere diameters de
doorvoer voor de FDT
bliksemafleider gewoon
afzagen. De binnendiameter
moet op de plek waar de
doorvoer is afgezaagd min.
2 mm nauwer zijn dan de
component die er moet
worden doorgevoerd.
Bij het opsteken wordt die
plaats uitgerekt. Zo ontstaat
een cilindrische schacht en
daar moet de aansluiting
met een geschikte roestvrijstalen klem worden uitgevoerd.
Opgelet: Aansluithoogte
controleren.

Verwerken van manchetten

Rhenofol C-stroken op
metalen buis kleven met
Rhenofol-contactlijm 20
en 5 cm brede overlap
lassen.
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Verwerken van manchetten
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Aansluiten op pijpen
Rhenofol C-manchetten
in de vereiste vorm knippen. De uitgeknipte opening is ca. 2/3 van de
buisdiameter.

Verwerken van manchetten

Rhenofol C-manchetten
opentrekken, op de
ommantelde buis en
dakbaan lassen.
De bovenste aansluiting
wordt d.m.v. een pijpklem
en Rhenofol-pasta afgewerkt.
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Rhenofol®-dakroeven
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Rhenofol-dakroeven enkel
op droge en schone
Rhenofol CV-dakbanen
lassen.
Vuile oppervlakken grondig schoonmaken.
Controleer zorgvuldig de
naden vooraleer Rhenofoldakroeven te plaatsen.
We raden u aan om de
Rhenofol-dakroeven in de
lengterichting van de
dakbaan te lassen. Op die
manier kunt u de naad als
plaatsingshulp bij de
positionering gebruiken.
Dakroeven op de naad,
echter niet direct tegen
de overlap lassen! Overige
plaatsingsmarkeringen naar
behoefte aanbrengen.
Positioneer de dakroeven niet
in de buurt van een regenwaterafvoer of van een gully.
Om veiligheidsredenen mogen geen dakroeven in dakzones worden gemonteerd
waarop regelmatig gelopen
wordt.

Rhenofol®-dakroeven

Verwerking d.m.v.
thermisch lassen
Bevestig de geleidingshulp op de handföhn om
makkelijker te werken.
Verwijder hiervoor de drie
schroeven aan de vlampijp en schroef deze dan
opnieuw vast met de
geleidingshulp. Mondstuk
individueel richten (ca.
45° t.o.v. de geleidingshulp).

Rhenofol-dakroeven met
heteluchtlastoestel over
een lengte van ca. 10 cm
lassen. Daarna de dakroeven door de geleidingshulpstukken steken en
met behulp van de speciale aandrukrol op de dakbaan lassen.
De kopse naad wordt
met de bijbehorende plug
en Rhenofol-lasvloeistof
(THF) of Rhenofol-pasta
afgewerkt.
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Rhenofol®-gangpadtegel
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Rhenofol-gangpadtegel
Om onderhoudspaden op
Rhenofol CV aan te geven.
Bevestiging op schone,
droge dakoppervlakken met
hete lucht of met Rhenofolpasta 1)
(verbruik ca. 120 g/plaat).

1) Rhenofol-laspasta is niet geschikt!

Rhenofol-pasta ca. 2 cm
breed aanbrengen en de
tegel plaatsen.

Rhenofol®-gangpadtegel

omlopend met Rhenofolpasta aanbrengen.
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FDT grindvanglijst
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De FDT beugels worden gemonteerd na de plaatsing van de
banen. Bij de plaatsing van de baan voor het dakvlak moet
erop worden gelet dat er t.h.v. de FDT beugel een Rhenofolaansluitplaat in de ondergrond is bevestigd. De strook voor
op het dakvlak moet hier over het volledige oppervlak worden gelast (zie schets op pagina 68).

Positie van de FDT beugels markeren. De FDT
beugels moeten op één
lijn liggen.
Afstand tussen de
beugels is 33 cm!
Rond de kopse naad van
de FDT grindvanglijst
moet één beugel zo worden geplaatst dat de
grindvanglijsten telkens
voor de helft op de FDT
beugel liggen. De FDT
grindvanglijst mag 15 cm
na de laatste FDT beugel
doorsteken, mits geen
kopse naad.
Plaats de FDT beugel
en las met hete lucht
(thermisch) een
40 mm x 120 mm grote
dakbaanstrook over het
volledig oppervlak.
Opgelet: las ook in de
uitsparing van de
beugel.

FDT grindvanglijst

FDT grindvanglijsten in FDT
beugel plaatsen en FDT
klem inschuiven.
FDT grindvanglijsten
niet volledig tegen
elkaar aandrukken,
maar aan de kopse kant
2 mm opening laten!

Beugelopstanden met
hamer omplooien.

Hoekafwerking
De in het systeem aangeboden vormstukken voor hoekverbindingen maken een eenvoudige montage mogelijk.
De FDT beugels moeten telkens 15 cm van de hoek
geplaatst worden. De FDT grindvanglijsten worden gewoon in de hoeken geschoven, vervolgens in de FDT beugels geplaatst, correct gepositioneerd en daarna worden
de beugelopstanden omgeplooid.
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FDT grindvanglijst
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4
6
5
4
3

2
1

 Onderconstructie
 Rhenofol-dakrandprofiel
 Rhenofol CG-dakbaan
 Naadlas
 FDT beugel
 Rhenofol-strook

FDT grindvanglijst
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 Onderconstructie
 Rhenofol-dakrandprofiel
 Rhenofol CG-dakbaan
 Naadlas
 FDT beugel
 Rhenofol-strook
 FDT klem
FDT grindvanglijst

FDT grindvanglijst

Aantal FDT beugels:
Om het nodige aantal
FDT beugels te berekenen, de werkelijke lengte
in meter delen door
0,334 en het resultaat
naar boven afronden,
en dan +1 erbij tellen.
Bij onderbroken lengtes
moet elke deellengte
apart worden genomen.
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2,5 m + 5 m + 2,5 m
= 10 m FDT grindvanglijst

➝

➝

➝ 2,5 m

2,5 m ➝

Voorbeeld:

➝

5m

➝

Aantal FDT beugels:
2,5 : 0,334 = 7,4
5,0 : 0,334 = 14,9
2,5 : 0,334 = 7,4

afgerond = 8 + 1 = 9
afgerond = 15 + 1 = 16
afgerond = 8 + 1 = 9
Som = 34 FDT beugels

Deel D
Leveringsoverzicht, leveringsvormen,
gereedschappen en toebehoren

D
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Dakbaan Rhenofol CV
voor mechanisch bevestigde systemen
Artikel-nr.

Kleur

Dikte
mm

Leveringsvorm
Rollen
Lengte x breedte (m)

12
12
12
12

84
83
82
80

690
090
670
420

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

1,2
1,2
1,2
1,2

20
20
20
20

x
x
x
x

2,05
1,50
1,03
0,68

12
12
12
12
12

84
84
89
89
87

740
450
210
220
530

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

15
20
20
20
20

x
x
x
x
x

2,05
1,50
1,03
0,68
0,50

12 83 160
12 84 420
12 83 460

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

1,8
1,8
1,8

15 x 2,05
15 x 1,50
15 x 1,03

12 86 690

lichtgrijs

2,0

15 x 1,50

12 85 050
12 88 420

antraciet1)
antraciet1)

1,2
1,5

20 x 1,03
20 x 1,50

Dakbaan Rhenofol CG
voor los liggende systemen met ballast
12
12
12
12

1)

83
83
83
86

410
470
730
600

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

1,2
1,5
1,8
2,0

20
15
15
15

x
x
x
x

2,05
2,05
2,05
2,05

Productie van andere kleuren mogelijk. Prijs en leveringstijd op aanvraag.

Rhenofol C-afdichtingsbanen
voor de afdichting van gebouwen en detailafwerkingen
Artikel-nr.

Kleur

Dikte
mm

Leveringsvorm
Rollen
Lengte x breedte (m)

12 84 810
12 88 230

lichtgrijs
antraciet1)

1,2
1,2

15 x 2,05
15 x 2,05

12 83 810
12 83 550

lichtgrijs
lichtgrijs

1,5
1,5

15 x 2,05
15 x 1,03

1)

Andere kleuren op aanvraag.
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Rhenofol-binnenhoek 90°
Artikel-nr.

Kleur

12 80 880
12 88 240

lichtgrijs
antraciet1)

Leveringsvorm

Rhenofol-buitenhoek 90°
12 80 960
12 88 250

lichtgrijs
antraciet1)

Rhenofol-buitenhoek voor lichtkoepels
12 61 100
12 80 990
12 81 010

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs

45°
60°
73°

Rhenofol-manchet voor VarioGully
14 18 800
14 18 940

lichtgrijs
antraciet1)

Rhenofol-collar Universal
14 18 960

lichtgrijs

Rhenofol-manchet losse/vaste flens
14 18 920

lichtgrijs

Versterkende ringen Rhenofol C
14 18 930

lichtgrijs

Rhenofol-dakroeven H 25
14 80 000
14 80 010
1)

lichtgrijs
antraciet

Andere kleuren op aanvraag.

4m
4m

Rhenofol-dakroeven H 50
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Artikel-nr.

Kleur

Leveringsvorm

14 80 100
14 80 110

lichtgrijs
antraciet

4m
4m

Rhenofol-gangpadtegel
Artikel-nr.

Kleur

Afmeting

14 50 060

grijs

600 x 800 mm

Rhenofol-foliestaalplaat
Om profielen voor aansluitingen, randafwerkingen en
bevestigingen (1,4 mm dik) aan te maken.
Artikel-nr.

12 61 500
12 61 900
12 82 560
12 61 600

Kleur

Leveringsvorm

lichtgrijs
lichtgrijs
lichtgrijs
antraciet

pallet van 30 st. 2 x 1 m
pallet van 30 st. 3 x 1 m
30 x 1 m Coil
pallet van 30 st. 2 x 1 m

Rhenofol-laspasta SB
Voor een stabiele verbinding van Rhenofol CV-dakbanen met
mechanisch bevestigde sets of stroken uit Rhenofol CV.
12 86 300

wit

bus van 10 kg

Rhenofol-strook
Voor lineaire bevestiging van Rhenofol CV met het laspastasysteem.
12 86 180
12 86 190

lichtgrijs
lichtgrijs

0,15 x 50 m
0,10 x 50 m
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Rhenofol CV-sets
Voor puntsgewijze bevestiging van Rhenofol CV met het
laspastasysteem
Artikel-nr.

Kleur

Leveringsvorm

12 83 870
12 84 170

lichtgrijs
lichtgrijs

geperforeerd
niet geperforeerd

Deksel FDT PE-bus
Als steun voor het roerhulpstuk en afdekking van de bus
alsook om vliegvuur te vermijden door eventuele statische
oplading.
Artikel-nr.

12 84 150

FDT roerhulpstuk
Om in de boormachine te steken. Om de laspasta om te
roeren.
12 84 110

FDT kunststoftrechter
Voor het eenvoudig vullen van de PE-fles met de omgeroerde
laspasta.
12 84 130

FDT PE-fles 1 liter
Om de laspasta gemakkelijk op de sets of stroken aan te
brengen.
12 84 120

FDT afdichtingskit A
Voor aansluitingen met wandaansluitprofiel en op lichtkoepels.
Verbruik: ca. 50 ml/m.
Artikel-nr.

Kleur

Leveringsvorm

12 65 200

grijs

koker van 300 ml

FDT afdichtingskit S
Voor aansluitingen met wandaansluitprofiel.
Verbruik: ca. 50 ml/m.
10 14 300

grijs

koker van 300 ml

Rhenofol-lasvloeistof (THF)
Voor het afdichten van naden van Rhenofol-dakbanen en als
verdunner voor Rhenofol-pasta.
Verbruik: ca. 15 g/m.
12 62 900

bus van 4,5 kg

Rhenofol-contactlijm 20
Om Rhenofol-dakbanen op beton, hout, polyester, staal enz.
te plakken (echter niet op polystyreen).
12 84 180

bus van 12 kg

Opmerking: Rhenofol-contactlijm 20 steeds aan twee
kanten zowel op de ondergrond als op de achterkant van
Rhenofol aanbrengen. Op ventilatietijd letten!
Controle: Lijm mag bij vingerproef geen draden trekken.
Verbruik: ca. 600 g/m2.
Rhenofol-verdunner D
Oplosmiddel voor contactlijm 20 en als schoonmaakmiddel.
12 65 000

kleurloos

bus van 5 kg
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Rhenofol-pasta
Om naadranden bij Rhenofol-dakbanen eventueel af te
werken. Verbruik ca. 10 g/m.
Om Rhenofol-gangpadtegels te bevestigen en waterdicht te
maken. Verbruik ca. 120 g/Platte.
Artikel-nr.

Kleur

Leveringsvorm

12 81 060

lichtgrijs

bus van 2 kg

FDT beschermbaan
Kunststofbaan uit PIB met polyestervlies aan de onderzijde als
uiterst perforatievaste beschermlaag, met vliesvrije lasrand.
Artikel-nr.

17 09 000

Kleur

zwart

Dikte
mm
1)

1,8

Leveringsvorm
Rollen

20 x 2,05 m

Rhenofol CS
Kunststofbaan, aan de bovenkant voorzien van een
antisliplaag. Als beschermlaag voor onderhoudspaden en
beloopbare stroken op Rhenofol-daken. De ondergrond
moet drukvast zijn. De verbinding met de dakbaan moet als
omlopende naadverbinding worden uitgevoerd.
12 86 970

1)

antraciet

inclusief vliescachering.

1,5

15 x 1,03 m

FDT kunststofvlies 300 g/m2
Als beschermlaag tegen een ruwe ondergrond.
Als scheidingslaag om wisselwerkingen tussen niet-compatibele materialen te vermijden, bijv. tussen Rhenofol-dakbanen
en oppervlakken uit oud bitumen.
Artikel-nr.

12 60 000

Kleur

Leveringsvorm
Rollen

wit

50 x 2,25 m

FDT kunststofvlies 180 g/m2
Als scheidingslaag om wisselwerkingen tussen niet-compatibele materialen te vermijden, bijv. tussen Rhenofol-dakbanen
en polystyreen-hardschuimplaten.
12 60 200

wit

100 x 2,25 m

Rhenofol-glasvlies 120 g/m2
Als scheidingslaag tegen wisselwerkingen tussen Rhenofoldakbanen en niet-compatibele stoffen, zoals bijv. polystyreenhardschuimplaten, en als brandwerende laag met Rhenofoldakbanen in mechanisch bevestigde systemen.
12 60 400

wit

100 x 2,00 m
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FDT dampremmende PE-laag
In los liggende of mechanisch bevestigde systemen met
Rhenofol-dakbanen, niet in recreatieruimten zonder klimaatregeling conform DIN 4108, deel 3. Als scheidingslaag bij
Rhenofol CG onder grind en bij extensieve beplanting.
Artikel-nr.

Kleur

12 60 700

Dikte

Leveringsvorm

0,25 mm

25 x 4,00 m

FDT dampremmende laag Alu-gv-sk
Weefselversterkte en zelfklevende composietfolie uit aluminium, bestaande uit één verbinding volgens DIN 18234.
12 90 130

0,5 mm

1,2 x 100 m

FDT verbindingstape
Overlapverbinding van de dampremmende PE-lagen onderling alsook voor aansluitingen en randafwerkingen van de
dampremmende PE-laag op verschillende ondergronden.
12 60 800

zwart

12 x 0,08 m

FDT tape
Overlapverbinding tussen de dampremmende PE-lagen
onderling, binnen de overlapping.
Voldoet aan de vereisten van DIN 18234-1.
12 87 900

grijs

1 mm

25 x 0,015 m

Rhenofol-baansnijder
Om makkelijk en veilig Rhenofol te snijden.
12 65 500

Siliconen-aandrukrol Rhenofol
Voor het aandrukken van de lasverbinding indien gewerkt
wordt met een handföhn.
12 66 000

FDT teflon-aandrukrol
Aanrollen van Rhenofol-vormstukken en baanoverlappen bij
het thermisch lassen.
Artikel-nr.

17 50 000

FDT metalen-aandrukrol smal
Aanrollen van Rhenofol-vormstukken bij het thermisch lassen,
ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
15 01 100

FDT PE-fles 0,5 liter
Voor Rhenofol-pasta.
12 62 600

FDT schaar 25 cm
Om makkelijk Rhenofol te knippen.
12 66 100

FDT kwast 5 cm
Voor het lassen met lasvloeistof, insmeren en het aanbrengen
van lijm.
12 63 000

Rhenofol-aandrukrol voor Rhenofol-dakroeven,
hoogte 25 mm
Met geleidingshulpstuk voor Leister Triac/PID.
12 88 980

81

FDT VarioGully-assortiment
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Artikel-nr.

14
14
14
14
14
14

1)

30
30
17
17
17
30

000
100
200
300
250
350

Toepassing

verticaal
verticaal, kan worden verwarmd*)
afgeschuind
afgeschuind, kan worden verwarmd*)
afgeschuind, uiterst plat
afgeschuind, uiterst plat,
kan worden verwarmd*)
14 30 500 Renovatie

14
14
14
14
14
14

30
30
30
30
30
30

400
410
100
300
200
800

Afmeting

DN 125 und DN 100
DN 125 und DN 100
DN 125
DN 125
DN 70 und DN 100
DN 70 und DN 100

FDT VarioGully opzetstuk voor warm dak
voor isolatiediktes van 35 mm tot 160 mm1)
voor isolatiediktes van 160 mm tot 240 mm1)
FDT reductiestuk excentriek
DN 125/70
FDT opzetstuk voor terras uit aluminium met liftring
FDT liftring
FDT verbindingsstuk noodoverloop 40 mm overloophoogte

Speciale lengtes voor dikkere warmte-isolatie op aanvraag.

Aansluitmanchet: zie pagina 74.
*) Opmerking verwarming:
De spatwaterdicht gemonteerde – niet ingeschuimde – verwarming is dankzij de twee geïntegreerde veiligheidssystemen
(warmtesensor en stroomzekering) dubbel beveiligd. Het verwarmingssysteem mag alleen door een elektromonteur
met behulp van de veiligheidstransformator 220/24 V
conform de Duitse norm VDE 0551 worden aangesloten.
De sturing van het verwarmingssysteem gebeurt ter
plaatse. Het vermogen van het verwarmingssysteem bedraagt
10 W. Volgens voorschrift VDE 0700, speciaal deel 233, § 7.12,
mag aan verwarmbare dakaflopen alleen niet ontvlambaar isolatiemateriaal van de bouwmateriaalklasse A volgens DIN 4102,
deel 1 worden gebruikt.

FDT schroefhulpstuk
Gereedschap voor een eenvoudige en veilige montage van de
schroefring bij de VarioGully en het opzetstuk voor warme
daken.
Artikel-nr.

14 18 010

FDT hemelwaterafvoeren HWA
Artikel-nr.

14
14
14
14
14
14
14
14
14

21
21
21
21
21
21
21
21
21

000
010
020
030
040
050
060
070
080

Benaming

Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA
Rhenofol-HWA

BuitenØ

voor buis-

d (mm)

binnenØ DN

50
56
63
75
95
110
125
140
160

70
100
125

toepassing

voor mof DN 50
voor gootpljp Ø 60
voor gootpljp Ø 80
voor mof DN 70
Lipafdichting (zie onder)
voor mof DN 100
voor mof DN 125
voor mof DN 150

FDT bladvanger voor HWA
De bladvanger is geschikt voor alle HWA’s en wordt aan de
diameter aangepast door de centrering op maat te snijden.
14 22 000

universeel

FDT lipafdichting
De lipafdichtingen kunnen worden gebruikt om de HWA’s
onderling te monteren zonder opstoppingsrisico en kunnen
ook direct in gootpijpen of oude gully’s worden gemonteerd.
14
14
14
14

22
22
22
22

010
020
030
040

voor
voor
voor
voor

HWA
HWA
HWA
HWA

95
95
125
160

100
125
150
200
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FDT dakspuwer
Artikel-nr.

Benaming

BuitenØ
d (mm)

14 21 500 Rhenofol-dakspuwer 50
50
14 21 510 Rhenofol-dakspuwer 75
75
14 21 520 Rhenofol-dakspuwer 110 110

Helling

Buisstuklengte (mm)

5°
5°
5°

480
480
480

5°
5°

500
500

2°

*)

FDT noodoverloop
14
14
14
14

21
21
21
21

840
810
820
800

Rhenofol-noodoverloop 75
75
Rhenofol-noodoverloop110 110
Rhenofol-noodoverloop 660 x 100
Rhenofol-noodoverloop
Speciaal type
*)

*) volgens specificatie

FDT ontluchtingspijp voor platte daken DN 100
Uit extra stootvast hard PVC. Met afneembare kap en
draagring.
Inbouwklaar met geïntegreerde manchet.
Artikel-nr.

14 03 300
14 03 350

Voor
aansluiting op …

Rhenofol
Rhenofol

Kleur

voor isolatiedikte
(mm)
1)

lichtgrijs
lichtgrijs1)

160
240

FDT renovatie-ontluchtingspijp voor DN 100
Voor aansluiting op ventilator (buisdiameter DN 100) bij
dakrenovaties met geïntegreerde Rhenofol-manchet.
14 03 580

Rhenofol

lichtgrijs1)

FDT slangaansluiting
14 13 300

1)

Ontluchtingspijp DN 100

Andere kleuren op aanvraag.

FDT kouddak-ontluchting DN 100
Uit extra stootvast hard PVC. Ontluchtingsdoorsnede van
88 cm2. Weerkap kan voor onderhoud worden afgenomen.
Inbouwklaar met geïntegreerde manchet.
Artikel-nr.

Voor

Kleur

aansluiting op...

14 10 500

Rhenofol

lichtgrijs1)

FDT doorvoer bliksemafleider Rhenofol
Voor aansluiting op bliksemafleider en voor doorvoeren tot
Ø 53 mm.
14 40 000

lichtgrijs

FDT afwerkrand steun
Voor de aansluiting van de dakbaan op steunen en aanslagpunten vanaf 14 mm Ø tot 50 mm met klem uit roestvrij
staal voor Ø 14 - 16 mm.
14 60 030

lichtgrijs

FDT wandaansluitings-/daktrimprofielen
Artikel-Nr.

14 09 930
14 09 900
14 11 500
14 12 200
14 12 100
14 11 501
14 12 201
14 12 101
1)

Länge

FDT alu-wandaansluitingsprofiel Economy
FDT alu-wandaansluitingsprofiel Classic
FDT alu-daktrimprofiel 110 compleet
zilvermetaal-grijs, hoogte afdekplaat 110 mm
FDT hoek 110
FDT klang 110
FDT alu-daktrimprofiel 175 compleet
zilvermetaal-grijs, hoogte afdekplaat 175 mm
FDT hoek 175
FDT klang 175

Andere kleuren op aanvraag.

3m
4m
4m

4m
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FDT grindvanglijst pakket
Grindvanglijst (roestvrij staal) voor de afwerking aan
dakranden.
Artikel-nr.

14 40 150

60 mm hoog

10 St. à 2 m incl.
61 St. FDT beugels en -klemmen
14 40 250
100 mm hoog
10 St. à 2 m incl.
61 St. FDT beugels en -klemmen
FDT grindvanglijst pakketuitbreidingen naar behoefte:
Artikel-nr.

14
14
14
14

40
40
40
40

160
260
170
270

kleur

FDT
FDT
FDT
FDT

beugels
beugels
beugels
beugels

en
en
en
en

-klemmen
-klemmen
-klemmen
-klemmen

Hoogte
mm

grijs/zwart
grijs/zwart
zilver
zilver

60
100
60
100

zilver
zilver

60
100

14 40 140
14 40 240

FDT grindvanglijst 2 m
FDT grindvanglijst 2 m

14 40 120
14 40 220

FDT binnenhoek grindvanglijst zilver/roestvrij staal 60
FDT binnenhoek grindvanglijst zilver/roestvrij staal 100

14 40 130
14 40 230

FDT buitenhoek grindvanglijst zilver/roestvrij staal 60
FDT buitenhoek grindvanglijst zilver/roestvrij staal 100

Bevestigingsmateriaal
Artikel-nr.
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max. dikte van de
laagopbouw (mm)
staal
houtprodukten

lengte van de
bevestiger (mm)

FDT type SS, zelfborende schroef1) voor staalplaatprofielen en
houtmateriaal Ø 4,8
Artikel-nr.

14
14
14
14
14
14
14

15
15
16
16
16
16
16

000
010
000
010
020
040
050

100
120
140
160
180

10
20
90
110
130
150
170

353)
453)
1202)
1402)
1602)
1802)
2002)

FDT volgplaat D51 voor zelfborende schroef
14 16 500
Gat Ø 5,1 mm
FDT volgplaat D65 voor betonslagplug
14 16 510
Gat Ø 6,5 mm
1)

Bij de plaatsing van de bevestigers met volgplaat wordt aangeraden een voorzetstuk voor schroefboormachine te gebruiken. Met kruissleuf Ph2 (Phillips grootte 2).
Overige lengtes op aanvraag.
3)
Schroeven Ø 5,0 mm. Enkel voor houtmateriaal.
Opmerking:
Raadpleeg voor toepassingsmogelijkheden onze meest recente verwerkingsvoorschriften van de producent.
2)

Bescherming tegen roestvorming, voldoen de bevestigers en volgplaten aan de
strenge eisen voor gebruik op platte daken.

Recyclagesysteem voor kunststof dak- en afdichtingsbanen
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FDT ontwikkelt mee –
Recyclage van kunststof
dakbanen – uit zorg voor
het milieu
Samen met ESWA (European
Single Ply Waterproofing
Association), de Europese
koepelorganisatie van de
Producenten van kunststof
dakbanen, hebben wij de
toen toonaangevende en
door ons mee ingevoerde
Duitse recyclageoplossing
voor afgedankte pvc-dakbanen uitgebreid naar een
systeem voor heel Europa.
ESWA stelt vandaag de dag
over heel Europa producentonafhankelijk innovatieve
recyclagemogelijkheden voor
verschillende kunststof
dakbanen ter beschikking.
De terugname is als volgt
georganiseerd:
Op bestelling ontvangt u
van Interseroh Entsorgungsdienstleistungs
GmbH Big Bags met een
volume van 300 tot 400
m2 en een draagvermogen
van max. 1000 kg of voor
grote bouwplaatsen ook
containers.

Daarbij moet worden aangegeven of de dakbanen
uit PVC-P, EVA/PVC, PE-C,
ECB, TPO of PIB zijn.
Ook vliesgecacheerde en
gekleefde oude dakbanen
uit dat materiaal worden
aanvaard. Dit moet u
echter apart melden.
De dakbanen moeten
bezemschoon zijn.
De banen moeten in
stroken van ca. één meter
breed worden gesneden
en opgerold.
Opmerking: De banen
moeten zo strak mogelijk
worden opgerold, zo wordt
het transportvolume kleiner.
Prijzen en registratieformulieren zijn verkrijgbaar bij:
Interseroh, Köln
Tel. + 49 22 03 - 91 47 - 13 66
Service op maat
Voor verdere service, vragen en
suggesties staat onze klantendienst graag ter beschikking.
Tel. + 49 6 21 - 85 04 -375
Fax + 49 6 21 - 85 04 -378
E-Mail: export@fdt.de

Opleiding en bijscholing
Een dakbaan is slechts zo
goed als degene die ze
heeft geplaatst!
Om dat te kunnen garanderen, bieden wij doelgerichte
praktijklessen aan, die door
onze ervaren experts in de
toepassingstechniek worden
gegeven.
In de Rhepanol- en
Rhenofol-opleidingen
voor stagiairs, gezellen en
ploegbazen leert u meer
over de verwerking van
kunststof-dakafdichtingsbanen.
Rhepanol-bijscholingen voor
dakdekkers dienen om de
kennis over de verwerking
van kunststof-dakafdichtingsbanen uit te breiden en
te verdiepen.
Voor verdere service, vragen
en suggesties staat onze
export afdeling:
Tel. + 49 6 21 - 85 04 -375
Fax + 49 6 21 - 85 04 -378
E-Mail: export@fdt.de
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FDT - Disclaimer
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We wensen er uitdrukkelijk
op te wijzen dat alle bovenstaande informatie, met
name de verwerkings - en
gebruiksvoorstellen voor
dakbanen en toebehoren,
gebaseerd is op onze kennis
en ervaring in normale
omstandigheden. Er wordt
ook van uitgegaan dat de
producten oordeelkundig
worden bewaard en
gebruikt.
Wegens verschillen in
materiaal, ondergrond en
afwijkende werkomstandigheden kan geen resultaatsgarantie of generlei aansprakelijkheid, ongeacht de
rechtsverhouding, worden
afgeleid uit deze informatie
of uit enige mondelinge
uitspraak. Voor een
eventuele beschuldiging van
kwaad opzet of grove
nalatigheid uit hoofde van
FDT, moet de gebruiker
bewijzen dat hij schriftelijk
alle informatie en details die
voor een correcte en nuttige
beoordeling door FDT noodzakelijk zijn, tijdig, volledig
en effectief aan FDT heeft
ter beschikking gesteld.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf
om te controleren of de
producten geschikt zijn voor
het beoogde gebruiksdoel.
FDT behoudt zich het recht
voor wijzigingen aan de productspecificaties aan te
brengen. Auteursrechten
van derden dienen te worden gerespecteerd. Verder
gelden onze relevante
verkoops- en leveringsvoorwaarden. De meest recent
verschenen of verkrijgbare
versie van een productfiche,
die direct bij FDT kan worden aangevraagd, is
bindend.

vakat

Der Arbeitsspeicher reicht nicht aus, um die Elemente in der Zwischenablage zu konvertieren.

Export afdeling:
Tel +49 621-8504-375
Fax +49 621-8504-378
E-Mail export@fdt.de

FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6 - 8
68199 Mannheim
Germany
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