FAQ: DAKROLLEN ZELFKLEVEND
> Kan ik een hogedrukspuit gebruiken om een dak schoon te maken ?
Neen, dat is niet aan te raden. Om je dak schoon te maken, borstel je het dak gewoon af of gebruik je een
blad-zuiger. Atmosferische aanslag kan je verwijderen met de Zelfreiniger van Aquaplan.
> Is een plat dak plat?
Een plat dak is steeds licht hellend. Je moet ervoor zorgen dat er steeds een afwatering is zodat er geen plassen
op je plat dak kunnen blijven staan. Bij een plat dak, heb je een minimum hellingsgraad van ± 1.15° of minimum hellingspercentage van 2%. Zorg dat je dak minimum 2 cm per meter helt.
> Moet er een onderlaag geplaatst worden ?
Een bitumen dak is een 2-laags systeem waarbij er steeds eerst een onderlaag gelegd wordt en vervolgens
een bovenlaag. Dit garandeert de waterdichting. Zorg dat de bovenlaag een halve meter verspringt met de
onderlaag. Leg onder en bovenlaag wel steeds in eenzelfde richting. Indien je een oud dak renoveert, dan kan
de bestaande dakbedekking als onderlaag dienen. Herstel wel eerst blazen, barsten en scheuren en fixeer het
achtergebleven stof met een primer of voorstrijklaag.
> In welke richting plaats ik mijn dakbanen?
Werk steeds vanaf het laagste punt van de dakhelling naar het hoger gelegen dakgedeelte toe. Leg de dakbanen schubsgewijs op elkaar met een overlap van circa 10 cm. Zorg dat de bovenlaag een halve meter verspringt
met de onderlaag. Leg onder en bovenlaag wel steeds in eenzelfde richting.
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> Hoe breng ik mijn zelfklevend dakrol aan?
Breng de zelfklevende bovenlaag steeds in dezelfde richting aan als de onderlaag en verspring 50 cm. Rol
de dakrol eerst uit op de plaats waar hij moet komen en leg hem goed. Rol hem voor de helft terug op en snij
lichtjes de lichtgrijze folie van de reeds geplaatste onderlaag los en verwijder deze. Snij vervolgens de folie
van de bovenlaag los en trek deze los terwijl u de dakrol uitrolt op de onderlaag.
> Hoe plaats ik de zelfklevend onderlaag?
De onderlaag heeft aan 2 kanten een aftrekfolie. Plaats de donkere zwarte folie (onderzijde) op de ondergrond
die met een SBS primer behandeld is. Rol de dakrol eerst uit op de plaats waar hij moet komen en leg hem
goed. Rol hem voor de helft terug op en snij lichtjes de onderstaande folie los. Trek de folie eraf terwijl je met
je voet de dakrol vooruit rolt. Doe daarna de andere kant.
> Kan ik de zelfklevende bovenlaag aanbrengen op oude dakbanen?
Ja, dat kan. Het is belangrijk dat je eerst eventuele blazen, barsten en scheuren herstelt en het achtergebleven
stof fixeert met een SBS primer. Vervolgens kan je de zelfklevend bovenlaag aanbrengen.
> Kan ik een zelfklevende dakrol ook op grotere hellingen gebruiken?
Dankzij de zelfklevendheid kan je deze dakrol aanbrengen op hellingen met een grotere hellingsgraad dan
2°. Voor hellingsgraad van 2° tot 8° kan je het zelfklevend systeem als een 2-laagssysteem aanbrengen. Voor
hellingen van meer dan 8° kan je het zelfs als een 1 laags systeem aanbrengen.
> Is een SBS primer anders dan een dakprimer?
Ja. Een SBS primer is gebaseerd om een ander soort bitumen namelijk SBS bitumen. De elasticiteit van deze
grondstof is groter en dit is noodzakelijk voor een zelfklevende dakrol. Gebruik dus altijd een SBS primer of
voorstrijklaag wanneer je van plan bent om een zelfklevende rol aan te brengen.

