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Object: Dakkoepel SKR in Hattingen 
Omvang: Totaaloppervlak ca. 190 m²
Ondergrond:  Bitumineuze bekledingsbaan alsme-

de beton, metaal, kunststof
Periode: Zomer 2001 tot voorjaar 2002  
Gebruikt:   Wecryl Dakafdichtingssysteem, 

gecontroleerd volgens ETAG 005 en 
FLL



Rondom de koepel loopt 41 m bakgoot, die 
per segment aaneengesoldeerd werd. Omdat 
deze over het gehele oppervlak vliesversterkt 
afgedicht werd, is ook bij thermische inwer-
kingen de dichtheid ervan gewaarborgd.

Op de voltooide oppervlakafdichting werden 
269 houders voor de bliksembeveiligings-
installatie bevestigd. Iedere afzonderlijke 
voetplaat werd, om holle punten uit te slui-
ten, geplamuurd en aanvullend vliesversterkt 
afgedicht. Zo ontstond een naadloze en
optisch vloeiende overgang in de oppervlak-
afdichting.

Ook de detailafdichting van de 65 m aanslu-
itingen op vensterelementen gebeurde met 
het WestWood-systeem. Het afdichtingssys-
teem is duurzaam en veilig bestand tegen de 
hoge windzuigkrachten vanwege de blootge-
stelde positie van de koepel op
40 m hoogte en de gewelfde vorm ervan

De binderlijmconstructie kreeg een houten 
bekleding, waarop een bitumineuze bekle-
dingsbaan als scheidingslaag mechanisch 
gefixeerd werd.

De vloeibare afdichting op basis van du-
urzaam-flexibele PMMA-hars moet voor een 
deel bijna horizontaal worden aangebracht. 
In zulke gevallen ondersteunt de WestWood-
productie de vaklegger direct ter plekke, 
doordat de thixotropie van het materiaal 
individueel wordt ingesteld.

Direct op de bekledingsbaan werd ca.
2,0 kg/qm Wecryl 230 royaal aangebracht, 
het Weplus Vlies zonder luchtbellen verwerkt 
en met ca. 1,5 kg/qm hars verzadigd. Het 
vlies is bedoeld als laagdiktecontrole en 
geeft het systeem zijn scheuroverbruggende 
eigenschap.

De voor een deel glazen dakkoepel van het competen-
tiecentrum voor satellietondersteunde communicatie 
en informatie kreeg een afdichting van vloeibaar kunst-
stof. Het over het gehele oppervlak vliesversterkte 
Wecryl Dakafdichtingssysteem met Europese techni-
sche goedkeuring werd gebruikt. Zonder grondverf 
hecht het effectief op de als scheidingslaag fungerende 
bitumineuze bekledingsbaan. Vloeibaar verwerkt voegt 
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het zich naadloos naar de gewelfde vorm als een 
tweede huid en integreert alle details homogeen.
Voor de afsluitende oppervlakvormgeving werden 
werk- en systeemveroorzaakte oneffenheden geëgali-
seerd en werd de koepel met de grondverf „pastel-
blauw“ geseald. De continentomtrekken werden m.b.v. 
een folie vooraf ontworpen en met Finish in „enzian-
blauw“ in-gevuld
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