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De praktische gids 
om EPDM te plaatsen op een plat dak
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EEN PLAT DAK?   
Denk eens aan EPDM!

Het plat dak wint aan populariteit. Vroeger vreesde men bij 
een plat dak voor wateroverlast en een kortere levensduur. 
Dankzij de technologische ontwikkelingen zijn de waterdich-
tingsmaterialen veel duurzamer geworden. Daarnaast biedt 
een plat dak ook ruimte voor allerhande technische installa-
ties zoals zonnepanelen, airco’s en warmtepompen. Boven-
dien leent deze dakvorm zich uitstekend bij een moderne 
architectuur. Een correcte plaatsing van de dakbedekking en 
een juiste afwerking zijn dan ook belangrijk.

 Wat is EPDM?
EPDM is een synthetisch rubberen dakbedekking die uiterst 
geschikt is voor zowel nieuwbouw-als renovatie van bestaan-
de daken. De UV-bestendige folie is bestand tegen extreme 
weersomstandigheden en super elastisch. EPDM is boven-
dien perfect als je regenwater van je plat dak wilt recupereren 
of een groendak wilt installeren.
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 Nog enkele voordelen van EPDM: 
 • In één laag is je volledige dak waterdicht

 • Gaat meer dan 40 jaar mee

 • De ecologische keuze!

 • Eenvoudig zelf te verlijmen

 • Voorgevormde hoekstukken  
 voor het afwerken van dakdetails
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EPDM OP MAAT VAN JE DAK?   
Altijd een slimme keuze!

De lijmen van FlexiFoil zijn
enkel te gebruiken met Eu-
ropese EPDM. Deze wordt
op een andere manier ge-
produceerd dan bijvoor-
beeld Amerikaanse EPDM. 
Zo heeft Europese EPDM 
een gewafelde structuur 
die makkelijker hecht aan 
de ondergrond. In Europa 
gebruiken we ook geen poe-
der maar linnen doeken om 
ervoor te zorgen dat de folie
niet aan elkaar kleeft. Je 
hoeft daarom de Europese 
EPDM niet eerst te reinigen.
Dat is wel nodig bij Ameri-
kaanse EPDM waarvoor je 
ook sterkere lijm nodig hebt.

TIP! EPDM die je bij Aqua-
plan koopt is natuurlijk al-
tijd geschikt voor de Flexi-
Foil lijmen. Dat is dus altijd 
een veilige keuze!

GEWAFELDE EPDM

Je kunt EPDM folie verkrijgen in verschillende vormen. Bij 
traditionele dakbedekkingen wordt er met dakmembranen 
van 1 meter breedte gewerkt. Hierdoor moeten er tijdens de 
verwerking van deze dakbedekking meer naadverbindingen 
tussen de banen gemaakt worden. Bij EPDM is dit anders. 
EPDM bestaat in verschillende breedtes op rol. Je kan in de 
winkel een folie op jouw maat laten afsnijden. Aquaplan gaat 
nog een stap verder.

Aquaplan maakt het dakmembraan in EPDM op maat van 
jouw dak. Zo zijn er veel minder overlappingen die je water-
dicht dient te maken en heb je minder kans op lekkage.  Het 
blijvend elastische membraan is bovendien goed bestand te-
gen scheuren en barsten.
Aquaplan verkoopt Europese EPDM. Een bewuste keuze, 
want de Amerikaanse EPDM die veelal elders wordt verkocht 
vereist een extensieve voorbehandeling. Zo heeft Europese 
EPDM een gewafelde structuur die makkelijker hecht aan de 
ondergrond. Het Flexifoil assortiment lijmen zijn een ideale 
match met de EPDM van Aquaplan.
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Wil je een plat dak installeren met EPDM-rubber? Een goede keuze! Een op maat gemaakte 
elastische folie uit EPDM heeft weinig overlappingen en geeft je zo een grote garantie op 
een waterdicht resultaat. Voor de doe-het-zelver hebben we het FlexiFoil totaalconcept op 
de markt gebracht. Zo heb je zekerheid dat je een plat dak tot in de puntjes waterdicht kan 
afwerken.

FlexiFoil bundelt  vier soorten EPDM-lijm waarmee je altijd zeker weet dat je plat dak klaar is 
voor minstens 40 jaar waterdicht plezier!

 4 soorten lijm voor een perfect waterdicht resultaat
Bij Aquaplan maken we het plaatsen van EPDM graag eenvoudig. Deze vier FlexiFoil lijmen 
zijn jouw garantie dat je dak tot in de kleinste details waterdicht is én blijft.

ALTIJD EEN WATERDICHT RESULTAAT 
dankzij het FlexiFoil totaalconcept

 FlexiFoil Oppervlaktelijm
 Dit is een krachtige gebruiksklare PU-lijm waarmee je het 

EPDM-membraan op je dakoppervlak verlijmt (tot 15 cm van de 
dakranden). Voordeel van deze lijm is dat je na het aanbrengen 
van de EPDM-folie nog kan corrigeren tot alles perfect ligt!

› Je hoeft deze lijm enkel op het dakoppervlak aan te brengen 
(éénzijdig).

› Te gebruiken op hout, bitumen, beton en PIR isolatieplaten 
voorzien van glasvlies.

› Met één pot van 2 kg bestrijk je tot 9 m² dakoppervlak.

Een sneldrogende primerlaag om stoffige, poederige en/of 
poreuze ondergronden te neutraliseren en een optimale hech-
ting van je EPDM-dak te verzekeren. Breng deze Special Pri-
mer aan op oude bitumineuze dakbedekkingen, hout en beton 
alvorens je EPDM Rubber Dak streepsgewijs te verkleven.

› Zorgt voor een maximale hechting
› Sneldrogend
› Eenvoudig aan te brengen

EPDM SPECIAL PRIMER
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ALTIJD EEN WATERDICHT RESULTAAT 
dankzij het FlexiFoil totaalconcept

 FlexiFoil Opstandenlijm
 Met deze spuitbare contactlijm hecht je makkelijk de EPDM-folie 

aan de opstaande dakrand. Met de handige spuitbus kan je snel 
en makkelijk werken. Je kan deze lijm gebruiken op bitumen dak-
banen, hout, beton of op PIR isolatieplaten voorzien van glasvlies.

› Deze lijm dien je aan te brengen op beide te verlijmen opper-
vlakken (tweezijdig).

› Met een verpakking van 750 ml kan je lijm aanbrengen op ca. 2 m²

 FlexiFoil Details & naden
 Met deze waterdichte EPDM-lijm werk je alle dakdetails water-

dicht af. Deze lijm hecht het EPDM-membraan zowel op ander 
materiaal uit EPDM als op alle aluminium dak-accessoires en pro-
fielen. Je kan deze lijm zowel horizontaal als verticaal gebruiken. 

› Hoge kleefkracht, elastisch en waterdicht.

› Geurloos en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

› Een koker van 290 ml is voldoende voor ca. 7 lopende meter dak- 
en muurprofielen, twee hulpstukken of 1,5 lopende meter goot.

 FlexiFoil Overlapping
 Een dak uit EPDM maken we op maat van je dak. Daardoor zijn 

er amper overlappingen. Als het membraan toch uit meerdere 
delen bestaat (bv. bij een L-vormig dak), dan gebruik je deze ge-
bruiksklare zwarte contactlijm voor de overlaps. Deze lijm is ook 
geschikt voor alle EPDM-accessoires zoals hemelwaterafvoeren, 
hoekstukken of manchetten. Ook voor dakopstanden kan deze 
lijm gebruikt worden.

› Deze lijm dien je aan te brengen op beide oppervlakken die je 
aan elkaar wil lijmen (tweezijdig).

› Met deze elastische lijm zorg je voor een duurzaam waterdichte 
verbinding.

› Met een verpakking van 0,9 kg kan je ± 25 meter naden verlijmen.

 Een overlapping kit je best nog waterdicht af door onder de rand 
FlexiFoil Details & Naden te gebruiken en vervolgens goed aan 
te rollen zodat er wat product vanonder onder de rand komt.
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EENVOUDIG ZELF TE LEGGEN 
dankzij onze gereedschappen

 Aandrukroller
 De Aandrukroller is de meest gebruikte roller voor het 

gelijkmatig aandrukken van (las)naden en stukken EPDM 
dakbedekking, maar wordt ook veel gebruikt bij het aandrukken 
van tape en vijverfolie. De roller is dubbel gelagerd, heeft een 
ergonomisch handvat en is hiermee comfortabel in gebruik om 
soepel vele meters aan te kunnen rollen.

 EPDM schaar
 De EPDM-schaar is een zwaar uitgevoerde schaar van maar 

liefst 25 cm voor moeiteloos knippen van EPDM, het is onmis-
baar bij de verwerking van een EPDM dak. Soepel knipt deze 
schaar door elke dikte EPDM en met de ergonomische vorm 
en zachte greep, ligt hij fijn in de hand.

 Hoekroller
 De Hoekroller met het 5x30mm messing aandrukwiel en er-

gonomisch handvat is een onmisbare aandrukroller om in alle 
hoeken te komen om de EPDM dakbedekking strak te verwer-
ken. Zo kan u alle hoeken perfect bewerken, waar een gewone 
aandrukroller net niet goed bij geraakt.
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UW EPDM FOLIE 
OP MAAT!
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STAP 1: 
De EPDM-folie op het dak verlijmen met FlexiFoil Oppervlaktelijm

STAP 2: 
Verlijm de randen met FlexiFoil Dakopstanden en werk de hoeken af 

Leg de FlexiFoil EPDM folie 
op het dakoppervlak en laat 
het rusten voor een paar uur. 
Vouw het vervolgens voor de 
helft terug. 

Breng de contactlijm FlexiFoil 
Dakopstanden aan met de 
spuitbus. 

Rol daarna de EPDM folie 
goed aan met een handroller. 

Plooi de folie in de hoek tot 
een puntzak. 

Breng de FlexiFoil Oppervlak-
telijm aan op het vrijgekomen 
deel van het dakoppervlak, tot 
15 cm van de dakopstand of 
muur. De lijm verspreiden door 

hem uit te gieten terwijl je een 
slangvormige beweging maakt 
met maximaal 8 cm tussenruim-
te. Indien gewenst, kan je de 
lijm uitsmeren met een roller.

De lijm breng je telkens aan 
op 3 oppervlaktes : het dak-
oppervlak , de EPDM-folie en 
de dakopstand.

Wacht tot de lijm vingerdroog 
is en plooi dan de FlexiFoil 
EPDM folie zorgvuldig op zijn 
plaats.

Vouw vervolgens de folie plat 
over de dakrand en werk af 
met dakrandprofielen.

IN 4 STAPPEN 
naar een perfect dak in EPDM
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IN 4 STAPPEN 
naar een perfect dak in EPDM

STAP 4: 
Afwerken met FlexiFoil Details & Naden

Bepaal de plaats waar een he-
melwaterafvoer komt en knip dit 
gedeelte weg. Gebruik steeds 
de voorgevormde afvoeren. 

Breng FlexiFoil Details & Na-
den aan met behulp van een 
kitpistool. 

Breng de lijm aan zoals op de 
foto aangegeven. Zorg dat er 
lijm vanonder de afvoer komt 
voor een waterdichte afwerking.

STAP 3: 
Dicht de overlappende zones met FlexiFoil Overlapping

Plooi aan de naad de EPDM 
folie 10 cm terug. 

Maak dan nog de naad ex-
tra waterdicht. Dat doe je 
door de strook van 2 cm die 
nog los is, te verlijmen met  

Hou de buitenste 2 cm van 
deze flap vrij en breng op de 
overige 8 cm de zwarte con-
tactlijm aan met een borstel. 

FlexiFoil Details & Naden. 
Zorg dat er lijm vanonder de 
naad komt voor een water-
dichte afwerking.

Plooi de folie zorgvuldig terug 
en druk goed aan met een 
handroller.
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AAN DE SLAG! zo bestel je makkelijk  
een EPDM folie op maat van jouw dak

hemelwaterafvoer

EPDM folie op maat

dakrandprofiel

voorgevormde 
hoekstukken

universele  
manchet

Hoe opmeten en bestellen
Rechthoekig dak en/of goot

Meet de totale “uitgevouwen” lengte van het dak = A+-
B+C+D+E en tel er 20 cm (= overmaat) bij. Herhaal dit even-
eens om de totale “uitgevouwen” breedte te bepalen. 

Dak op maat

is steeds beschikbaar volgens de standaard breedtes 0,70 - 1,40 - 2,80 - 3,50 - 4,20 - 5,60 - 7,00 m.
De benodigde lengte wordt besteld met een veelvoud van 50 cm (België) of 10 cm (Nederland en in 
sommige Belgische winkels), waarbij de lengte steeds minimaal 2 m is en maximaal 30 m. Het rubber 
dak wordt steeds uit 1 stuk geleverd. Vanaf 2,80 m wordt dit bekomen door verschillende banen van 
1,40 m fabrieksmatig te vulcaniseren tot 1 geheel van max. 7 m breedte op 30 m lengte = max. 210m².

L-vormig dak

Ook een L-vormig dak kan uit 1 stuk geplaatst worden, echter  
de meest economische manier is om met 2 stukken te werken. 
Gebruik terug de “uitgevouwen” lengte- en breedtematen  
(A+B+C+D+E) + 20 cm. De overlap tussen beide stukken wordt 
gemaakt uit de meeberekende opstand en overmaat (= 20 cm).

Voorbereiding : Maak de ondergrond vrij van stof en vuil. Maak gebruik van  
 EPDM Special Primer om een perfecte hechting te garanderen.

A
B D

E

C
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www.aquaplan.com

EPDM Rubber Dak bedekking
Minimum beschikbare lengte = 2 m Maximum beschikbare lengte = 30 m

Vaste beschikbare breedtes Totaal in m²

Lengte * B.E. 0,70 m 1,40 m 2,80 m 3,50 m 4,20 m 5,60 m 7,00 m

2,00 m 4 = .....................................  m²

2,50 m 5 = .....................................  m²

3,00 m 6 = .....................................  m²

3,50 m 7 = .....................................  m²

4,00 m 8 = .....................................  m²

4,50 m 9 = .....................................  m²

5,00 m 10 = .....................................  m²

5,50 m 11 = .....................................  m²

6,00 m 12 = .....................................  m²

6,50 m 13 = .....................................  m²

7,00 m 14 = .....................................  m²

    ... m = .....................................  m²

30,00 m 60 = .....................................  m²

Direct mee te nemen

Dakrandprofielen (2m) ..............lopende m.

Voorgevormde buitenhoeken .........................stuks

Muuraansluitprofielen (2 m) ..............lopende m.

* lengte verspringt steeds met 50 cm Bericht aan de handelaars: B.E. = aan te bestellen “stuks”

Hemelwaterafvoer - verticaal

Afmeting (A) Aantal
63 mm
75 mm
90 mm

Hemelwaterafvoer - horizontaal

Afmeting (A x B) Aantal
60 x 80 mm / 45°
60 x 100 mm / 45°
60 x 80 mm / 90°
60 x 100 mm / 90°

Hoekstuk buitenhoek 90°

Afmeting Aantal
15 cm
50 cm

! Opgelet: 50 cm dient voor schoorsteen

Hoekstuk buitenhoek 45°

Afmeting Aantal
15 cm

Per lichtkoepel heeft u er 4 nodig

Universele manchet - dakdoorvoer

Afmeting Aantal

30 cm

BESTELLIJST

Toebehoren / Hulpstukken EPDM lijmen

Flexifoil oppervlaktelijm

2kg = 9m2 
dakoppervlak

Aantal

Flexifoil opstandenlijm

750ml = 2m²

Aantal

Flexifoil overlapping

0,9 kg = 25m naden

Aantal

Flexifoil details & naden

7 lopende meter 
dak en muurprofie-
len,  2 hulpstukken 

of 1,5 lopende 
meter goot 

Aantal
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www.aquaplan.com
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