
Object: Sheddak in Rödermark 
Bouwjaar: 1965 
Omvang 770 m² 
Ondergrond: PVC-kunststofbaan
 (polymere dakafdichtingsbaan)
Periode: september 2013 
Gebruikt: Wecryl Dakafdichtingssysteem,
 gecontroleerd volgens ETAG 005 
 en FLL
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Sheddaksanering



Sterke weersinvloeden Het in de jaren 60 gebouwde 
sheddak bestaat uit een combinatie van aluminiumele-
menten en glazen lichtkoepels. De raamoppervlakken 
van de sheddak-beglazing bestaande uit draadglasra-
men bieden, door de natuurlijke lichtinval, een optima-
le verlichting van de daaronderliggende ruimtes. Door 
de sterke weersinvloeden en de relatief grote hellings-
hoek had het sheddak na goed 50 jaar ondichte plek-
ken en was er een complete sanering nodig

Veel details    
Veel details    Voor de ontwatering van het dakopperv-
lak werden nieuwe dakafvoeren ingebouwd. Zulke 
detailpunten stellen bijzonder hoge eisen aan een 
dakafdichting, omdat hier verschillende materialen bij 
elkaar komen, die verschillende uitzettingscoëfficien-
ten hebben en hier thermisch veroorzaakte spanningen 
en bewegingen kunnen ontstaan. Bovendien

 hebben ze vaak slechts geringe aansluithoogtes of lig-
gen in lastige hoeken. Een vloeibare afdichting past 
zich optimaal aan het oppervlak aan en dicht zo ook 
gecompliceerde details en aansluitingen onderloopvei-
lig af. Voor de details en doordringingen op het shed-
dak werd de afdichtingshars Wecryl 230 thix incl. vlies-
versterking gebruikt.

Veilige hechting, optimale rekbaarheid  Het horizon-
tale oppervlak werd duurzaam afgedicht met Wecryl 
230, inclusief vliesinlegstuk. Hiervoor werd materiaal 
(ca. 1.5 kg/m²) aangebracht, het vliesinlegstuk in de 
verse inbeddingslaag gelegd en direct met de vachtrol-
ler zonder bellen verwerkt. De aanbrenging van de 
tweede laag (ca. 1,0 kg/m²) vond nat-in-nat plaats. Zo 
kon, zonder wachttijd, het vlies met Wecryl 230 bedekt 
worden. 

1. Ondergrondvoorbereiding: Water afzui-
gen en oppervlak grondig gereinigd.

2. De beschadigde bereiken van de 
kunststof afdichtingsbaan (scheuren) 
werden met duct tape ontkoppeld, om het 
binnendringen van de PMMA-hars in de 
dakopbouw te voorkomen.

3. Door de aanlevering van de afdichtings-
hars Wecryl in containers, kon de PMMA-
hars via een pomp naar het dakoppervlak 
getransporteerd worden.

Daksanering 
 

Vernieuwing van de afdichting van een sheddak

4. De dakgoten werden vervangen en 
met Wecryl 230 met vliesinlegstuk 
duurzaam afgedicht.

5. Het horizontale oppervlak werd met Wecryl 230 en vliesinlegstuk afgedicht. Voor 
het verticale oppervlak werd Wecryl 230 thix en vliesinlegstuk gebruikt.
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