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INLEIDING
Firestone Building Products biedt met de RESISTA isolatieplaten en de ISOGARD HD afdekplaten een
uitgebreid gamma van producten voor toepassingen in platte daken (daken waarvan de helling kleiner dan
20° is)
De voorliggende handleiding is geschreven voor de professionele plaatser en geeft informatie over de wijze
waarop de RESISTA en ISOGARD HD platen moeten opgeslagen, behandeld en geplaatst worden.
Thermische isolatie heeft meer dan één functie in de dakopbouw. Op de eerste plaats wordt het gebruikt om
het thermisch comfort van het gebouw te verzekeren. In combinatie met een correct gekozen en geplaatst
dampscherm dient het ook om de productie van inwendige condensatie te beperken. Ten slotte kan het
bijdragen tot de brandbestendigheid van het dak en dient het te zorgen voor een stevige, vlakke en stabiele
ondergrond voor de dakafdichting.
Omdat er een grote wisselwerking bestaat tussen enerzijds de isolatie en anderzijds de andere dakelementen
zijn een juiste dakopbouw en een correcte plaatsing van groot belang voor de prestatie van het dak.
De informatie in dit document is opgesteld als een algemene richtlijn voor de professionele plaatser en
moet hem helpen om het juiste product en de meest aangewezen plaatsingsmethode te kiezen. Het
geeft aan op welke punten de plaatser bij de keuze, behandeling en verwerking van de RESISTA en
ISOGARD HD producten moet letten en vormt zodoende de basis voor een duurzame dakopbouw en een
correcte uitvoering.
Dit sluit niet uit dat de plaatser uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor de gemaakte keuzes. Hij dient steeds
na te gaan of de geplande dakopbouw technisch uitvoerbaar is en of deze beantwoordt aan de plaatselijke
bouwvoorschriften en aan de eisen die gesteld worden voor wind- en brandbestendigheid. Firestone beveelt
daarom aan om naast de informatie in deze handleiding ook steeds rekening te houden met de testresultaten
van windproeven en de technische goedkeuring van de desbetreffende dakafdichting.
Indien u ten slotte na het raadplegen van deze verwerkingsrichtlijnen bijkomend advies nodig heeft, raden
we aan om rechtstreeks contact te nemen met de technische afdeling van Firestone of met een technieker
die Firestone officieel vertegenwoordigt. Dit kan nuttig zijn bij ramingen, thermische berekeningen, het
uitwerken van een legplan voor afschotisolatie of bij toepassingen of situaties waar de omstandigheden
duidelijk verschillen van de informatie in deze handleiding.

© Firestone Building Products EMEA, 2022. All rights reserved.
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1. PRODUCTEN GAMMA
Voor een korte beschrijving en overzicht van de verschillende RESISTA en ISOGARD HD producten verwijzen
we naar onderstaande tabel. Voor correcte informatie over de beschikbaarheid van deze producten kan u het
best contact nemen met een Firestone vertegenwoordiger in uw regio.
PRODUCT

BESCHRIJVING

TYPE

RANDAFWERKING

AFMETINGEN

RESISTA AK

Isolatieplaat op basis
van een kern uit polyisocyanuraatschuim
met een gesloten
celstructuur die aan
beide zijden afgewerkt
is met een cachering
die bestaat uit een
gasdicht, meerlaags
aluminium complex.

Dikte:
van 30 tot 240 mm
VLAK

Afmeting:
600 x 1200 mm - 1200 x 1200 mm - 1200 x 2400 mm

AFSCHOT

Dikte:
30 / 55 - 55 / 80 - 80 / 105 - 105 / 130 - 130 / 155
Afmeting: 1200 x 1200 mm

RESISTA MG

Isolatieplaat op basis
van een kern uit polyisocyanuraatschuim
met een gesloten
celstructuur die aan
beide zijden afgewerkt
is met een cachering
die bestaat uit een
mineraal gecoate
glasvezel.

Afmeting :
van 30 tot 240 mm
VLAK

Afmeting:
600 x 1200 mm - 1200 x 1200 mm - 1200 x 2400 mm

AFSCHOT

Dikte:
30 / 55 - 55 / 80 - 80 / 105 - 105 / 130 - 130 / 155
Afmeting: 1200 x 1200 mm

ISOGARD HD afdekplaat

Dunne plaat op
basis van polyisocyanuraatschuim
met een gesloten
celstructuur van een
hoge densiteit die aan
beide zijden afgewerkt
is met een cachering
die bestaat uit een
mineraal gecoate
glasvezel.

VLAK

Dikte: 12,7 mm

Afmeting: 1200 x 2250 mm

Tabel 1 - Overzicht producten
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2. PLAATSINGSVOORWAARDEN
2.1 Toepasbaarheid
De RESISTA isolatie- en ISOGARD HD afdekplaten zijn specifiek geproduceerd voor toepassingen in platte
daken met een warme (niet geventileerde) dakopbouw en een helling die kleiner is dan 20°.
De RESISTA isolatieplaten zijn beschikbaar in vlakke uitvoering en in afschotplaten. Beide types worden
geproduceerd met aan beide zijden een cachering. Deze cachering bestaat ofwel uit een gasdicht meerlaags
aluminium complex (AK) of uit glasvezel met een minerale coating (MG). De ISOGARD HD afdekplaten
zijn enkel beschikbaar in vlakke uitvoering met aan beide zijden een (MG) cachering. Voor informatie met
betrekking tot de toepasbaarheid van deze producten verwijzen we naar Tabel 2 en de aanvullende nota’s
onderaan de tabel. Kies de juiste plaat in functie van het dakafdichtingssysteem.
BEVESTIGINGSMETHODE DAKAFDICHTING

RESISTA MG

RESISTA AK

ISOGARD HD

Geballast

T

T

NT

Mechanisch bevestigd met metalen of telescopische bevestigingsplaatjes

T

T

T

Mechanisch bevestigd met gecoate bevestigingsplaatjes

T

T*

T

Verkleving met koud aangebrachte lijmen (de compatibiliteit met de
lijm moet worden bevestigd door de fabrikant van de lijm of van het
dakbedekking)

T

T***

T

Geballast

T

T

NT

Volledig gekleefd met bitumineuze koudlijm

T

T

T

Gedeeltelijk gekleefd met warme bitumen of vlamlasmethode

T

NT

NT

Tweelaags systeem bestaande uit:
• onderlaag koud verkleefd of mechanisch bevestigd
met metalen plaatjes
• toplaag die gebrand /gevlamlast of koud verkleefd wordt

T**

T**

T**

KUNSTSTOF

BITUMINEUS

NOTES :

T: Toepasbaar

T*: Toepasbaar, mits het inductielasapparaat compatibel is met de cachering.

T**: Eerste laag koud verkleefd en min. 2,6 mm dik, geen open vlam rechtstreeks op AK cachering.
T***: Niet goedgekeurd voor gebruik onder EPDM zonder vliescachering
NT: Niet toepasbaar

Tabel 2 - Toepasbaarheid producten

In systemen waar de dakbedekking volledig gekleefd wordt dienen de platen met de zijde waarop het
Firestone logo gedrukt is zichtbaar naar boven geplaatst te worden. Zorg ervoor dat de platen op de juiste
manier geplaatst worden zodat de windbestendigheid van het dak optimaal verzekerd is.
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2.2 Dakvloer en opkanten
De RESISTA isolatieplaten en ISOGARD HD afdekplaten mogen over de meest courant toegepaste
ondergronden (dakvloer en opkanten) aangebracht worden op voorwaarde dat deze voldoen aan de eisen
van de plaatselijke bouwvoorschriften, structureel gezond zijn en op de juiste wijze geplaatst werden. De
afwerking van de ondergrond bepaalt ook mede de plaatsingsmethode van de isolatieplaat.
Dakvloeren bestaan gewoonlijk uit één van de volgende materialen: ter plaatse gestort beton, prefab
elementen van beton zonder of met druklaag, prefab elementen van licht beton, geprofileerde metalen
plooiplaten, sandwichpanelen, planken of platen van houtachtige materialen die gebonden zijn met een
bindmiddel. Opkanten bestaan uit metselwerk, staal, beton of houtachtige materialen.
Voor de minimum vereiste eigenschappen van ieder type ondergrond verwijzen we naar de plaatselijke
bouwvoorschriften. Hierna wordt in het kort een overzicht gegeven van de voornaamste punten waar tijdens
de plaatsing aandacht aan moet besteed worden.
Dakvloeren en opkanten waarin mechanisch bevestigd wordt moeten een minimum uittrekwaarde garanderen.
Om die reden wordt op dunne staalplaten (dikte < 0,7 mm), sandwich panelen, beton met een beperkte
dikte, houten ondergronden en ondergronden met een twijfelachtige kwaliteit een uittrekproef voorzien. Op
deze ondergronden wordt vaak ook een specifiek bevestigingssysteem toegepast.

Geprofileerde staalplaat

• Voor een betrouwbare mechanische bevestiging wordt een minimale plaatdikte van 0,7 mm aanbevolen.
• Bij de verdeling en het bevestigingspatroon van de bevestigingsplaatjes dient rekening gehouden te
worden met het profiel van de plaat (golfopening).
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• Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de plaatsing van de plooiplaten. Om een stabiele en
vlakke dakvloer te verkrijgen moeten de plooiplaten:
-

Spanningsloos geplaatst worden (niet uitgetrokken en niet samengedrukt),

-

met een beperkte doorbuiging (max 1/200 van de overspanning),

-

bij voorkeur geschrankt zodat de belasting en doorbuiging gelijkmatig verdeeld is,

-

over de hele omtrek van het dak en rond dakopeningen extra ondersteund worden met een profiel

-

ter plaatse van afvoeren verstevigd worden met een stalen plaat.

• De luchtdichtheid van de dakvloer kan verbeterd worden door alle voegen ter plaatse van dakranden,
opkanten en rond dakdoorvoeren op te vullen met een geschikt product, zoals PU-schuim.
• Controleer voor de plaatsing van het dampscherm en de isolatie of er geen vocht ingesloten blijft in de
plooiplaat.

Ter plaatse gestort beton

Bij ter plaatse gestort beton of afschotbeton moet aandacht besteed worden aan de vlakheid, ruwheid en
cohesie van de ondergrond.
• Het beton moet compact en goed uitgehard zijn.
• Om een goede hechting van het dampscherm of de isolatie te verzekeren moet het beton aan de
oppervlakte:
-

luchtdroog zijn, dit wil zeggen vrij van zichtbaar vocht zoals stagnerend water, rijm of ijs

-

voldoende cohesie bieden (eventueel moet de cementhuid verwijderd worden).

• Om een goede mechanische verankering van de isolatie te verzekeren moet het beton een minimum
uittrekwaarde garanderen. Mechanische bevestiging in uitvulbeton is niet toegelaten.
• Het afgewerkt oppervlak moet vlak zijn. Niveauverschillen (a) moeten beperkt blijven.

• Hobbels moeten verwijderd worden en holten moeten opgevuld worden met een harsmortel.
• Het is aanbevolen om ter plaatse van dakranden en rond dakopeningen een houten keper te plaatsen. De
hoogte van de keper dient overeen te komen met de dikte van de isolatie. Zodoende kan de plaatsing
van de isolatie beeindigd worden tegen de keper en kan deze gebruikt worden als een stevige basis om
andere dakelementen te verankeren.
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Prefab beton elementen

• Bij prefab elementen zonder druklaag moet aandacht besteed worden aan de vochtigheidsgraad, de
vlakheid en luchtdichtheid.
• Indien de prefab elementen uit standaard betonsoorten gemaakt zijn (weinig aanmaakwater) stelt de
vochtigheid zelden een probleem. Elementen uit cellenbeton kunnen veel vocht bevatten en eisen
daarom bijzondere aandacht. Het beton moet aan de oppervlakte voldoende droog zijn voor de isolatie
aangebracht wordt.
• Om een goede hechting van dampscherm of isolatie te verzekeren moet het oppervlak van de ondergrond:
-

luchtdroog zijn, dat wil zeggen vrij van zichtbaar vocht zoals stagnerend water, rijm of ijs

-

voldoende cohesie bieden (eventueel moet de cementhuid verwijderd worden).

• Om een goede mechanische verankering van isolatie te verzekeren moet het beton een minimum
uittrekweerstand garanderen. Mechanische bevestiging in uitvulbeton is niet toegelaten.
• Het afgewerkt oppervlak moet vlak zijn. Niveauverschillen (c) moeten beperkt blijven.

• Bij prefabelementen zonder druklaag moeten de langsvoegen en de voegen tussen de elementen en
opkanten steeds opgevuld worden. Door de vulling wordt de ondergrond luchtdicht en de vlakheid
van de ondergrond verbeterd. In het geval van elementen met tand- en groef-verbinding zijn geen
differentiële bewegingen te verwachten.
• Het is aanbevolen om ter plaatse van dakranden en rond dakopeningen een houten keper te plaatsen. De
hoogte van de keper dient overeen te komen met de dikte van de isolatie. Zodoende kan de plaatsing
van de isolatie beeindigd worden tegen de keper en kan deze gebruikt worden als een stevige basis om
andere dakelementen te verankeren.

8

Houten ondergronden

• Geschikte materialen zijn:
-

Watervast verlijmde multiplexplaten

-

Watervast verlijmde OSB-platen

-

Planken (vooral voor ingewikkelde dakvormen)

• Platen en planken moeten een minimum dikte van 18 mm hebben. Ze dienen geschrankt geplaatst te
worden en bevestigd met aangepaste houtschroeven. OSB of multiplex-platen moeten op ten minste
drie steunpunten rusten.
• Het afgewerkt oppervlak moet vlak zijn. Niveauverschillen (d) moeten beperkt blijven.
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2.3 Ondergrond
Iedere ondergrond waarop RESISTA isolatieplaten of ISOGARD HD afdekplaten aangebracht worden moet
aan de hierna vermelde algemene voorwaarden voldoen. Met ondergrond wordt hier verwezen naar het
oppervlak waarop de isolatie- of afdekplaat rust.
Iedere ondergrond waarop een dampscherm geplaatst wordt vraagt een specifieke voorbereiding.
Raadpleeg steeds de verwerkingsrichtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
Ondergronden die als basis dienen voor de verkleving van RESISTA isolatieplaten moeten hiervoor de juiste
voorwaarden bieden. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden bij verlijming op beton (waar het soms
nodig is om de cementhuid aan de oppervlakte te verwijden) en bij verkleving op bestaande bitumineuze
dakbanen die beschut zijn met losliggende leischilfers.
STRUCTUREEL BETROUWBAAR

De ondergrond moet een betrouwbare basis vormen waarin alle dakelementen
(dampscherm, isolatie, afdekplaat, dakbaan) kunnen bevestigd worden.

GLAD
De ondergrond mag slechts een beperkte ruwheid hebben. De toelaatbare afwijking
moet beantwoorden aan de plaatselijke bouwvoorschriften en hangt eveneens af van
de toegepaste plaatsingsmethode (losliggend, mechanisch bevestigd, verlijmd met
PU-lijm, gekleefd met bitumineuze koudlijm of warme bitumen).
VLAK
De ondergrond moet voldoende vlak zijn. Dit is vooral van belang bij prefab
beton elementen zonder druk of uitvullaag en bij houten ondergronden. De
afwijking die doorgaans toegestaan wordt moet beantwoorden aan de plaatselijke
bouwvoorschriften.
DROOG
De ondergrond moet droog zijn. De plaatser kan een niet-destructieve test
gebruiken om de vochtigheid van de ondergrond te bepalen. Waterplassen,
sneeuw, rijm en ijs dienen voor de plaatsing van de isolatie verwijderd
te worden. Het gebruik van open vlam voor het drogen van isolatie- of
afdekplaten is niet toegestaan.

ZUIVER

Grof vuil, losliggende en vreemde materialen en stof moeten met een harde borstel
verwijderd worden.
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2.4 Afschotisolatie

De dakhelling dient te beantwoorden aan de plaatselijke bouwvoorschriften en moet ervoor zorgen dat
hemelwater op een vlotte wijze van het dak afgevoerd wordt. Plasvorming rond afvoeren of dakopeningen
moet vermeden worden. Indien de onderliggende dakstructuur voor onvoldoende afwatering zorgt kan het
gebruik van afschotisolatie een oplossing zijn.
Het ontwerp van afschotisolatie is afhankelijk van de parameters van het project. De technische dienst van
Firestone kan op aanvraag een legplan opmaken. Dit gebeurt op basis van de gegevens van het project en
volgens één van de schema’s die hieronder geillustreerd worden. Zelfs voor een eenvoudig dak bestaan er
verschillende manieren om een dak met afschotisolatie samen te stellen.

Meerzijdig afschot (afwatering naar één punt)
Volgens dit legplan wordt een afschot in 3 of 4 richtingen gecreëerd waardoor het hemelwater rechtstreeks
naar de afvoeren geleid wordt. Dit schema is het meest geschikt om plasvorming op het dak te vermijden.

Figuur 1 - Meerzijdig afschot zonder vlakke aansluitingsplaat

Figuur 2 - Meerzijdig afschot met vlakke aansluitingsplaat

Het gebruik van een vlakke aansluitingsplaat rond de afvoer vereenvoudigt het legplan en geeft meer
flexibiliteit aan het ontwerp. Op die manier blijft de afwatering verzekerd, ook wanneer de afvoeren niet exact
volgens een raster van 1200 mm x 1200 mm geplaatst zijn (zie figuur 2).
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Eenzijdig afschot (afwatering naar een goot)
Volgens dit legplan wordt eenzijdig afschot gecreëerd waardoor het hemelwater via een goot naar de
afvoeren geleid wordt. Dit schema wordt toegepast wanneer een dakopbouw met een meerzijdig afschot te
ingewikkeld wordt. In dit systeem is het gebruik van crickets tussen de afvoerpunten vaak aangewezen.

Figuur 3 - Eenzijdig afschot zonder crickets

Figuur 4 - Eenzijdig afschot met crickets

Voor het opmaken van een aangepast legplan is de volgende informatie nodig:
• Dakplan (of schets) met de meest relevante en correcte afmetingen
• Plaats van de afvoerpunten en dakopeningen en hun correcte afmetingen
• Dakopbouw
• Vereiste U-waarde van de dakopbouw
• Aanwerkhoogte onder deuren, ramen en ter plaatse van dakdoorvoeren
• Afwateringssysteem
In de ontwerpfase dient ervoor gezorgd te worden dat de aanwerkhoogte ter plaatse van opkanten, dakranden,
ramen, deuren en dakdoorvoeren voldoende is en beantwoordt aan de plaatselijke bouwvoorschriften.
Bij uitvoering is het belangrijk om schroeven met een aangepaste lengte te gebruiken wanneer isolatie,
afdekplaat of dakbaan mechanisch bevestigd worden.
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2.5 Renovatie
Een dakrenovatie vereist een grondige inspectie van het bestaande dak. Deze inspectie dient om eventuele
fouten in de ondergrond te corrigeren en moet voor de plaatsing van de isolatie te gebeuren.
De dakdekker moet steeds de toestand van de dakvloer en de opkanten evalueren en nagaan of de
ondergrond structureel gezond is en de nodige voorwaarden biedt voor een duurzame plaatsing. Hierbij
moet steeds nagegaan worden of de structuur voldoet om het bijkomend gewicht van de nieuwe dakopbouw
met inbegrip van alle belastingen die veroorzaakt worden tijdens de plaatsing en opslag van de dakmaterialen
te dragen.
Vaak is de belangrijkste vraag die moet beantwoord worden: “Moet het bestaande dak volledig vervangen
of aangepast worden?”. De informatie hierna geeft een overzicht van de voornaamste punten die in beide
situaties dienen overwogen te worden

Vervanging bestaand daksysteem

Basis voor deze beslissing: het creëren van een ondergrond die 100% geschikt is voor de nieuwe dakopbouw.
Voornaamste aandachtspunten:
• Bepaling van de uittrekwaarde van de bestaande dakvloer.
• Verbetering van de dakhelling en afwatering.
• Op stalen plooiplaten: vervanging van platen die verroest of beschadigd zijn.
• Op beton: vochtige beton moet de mogelijkheid krijgen om voldoende uit te drogen; hobbels, scheuren
en doorbuigingen die buiten aanvaardbare toleranties vallen dienen gecorrigeerd te worden.
• Op hout en vochtgevoelige ondergronden: deze moeten steeds onderzocht worden; alle delen die
aangetast zijn door vocht moeten door nieuwe materialen vervangen worden.
• Tevens dient een goede strategie uitgewerkt te worden voor het verwijderen van het bestaande dak en
het plaatsen van het nieuwe systeem. Zorg dat het nieuwe dak tijdens de plaatsing zo weinig mogelijk
belopen wordt en dat de bestaande afvoeren blijven functioneren. Bescherm de zones die reeds
gerenoveerd werden en aan een zone grenzen waar het bestaande daksysteem nog dient verwijderd te
worden tegen vervuiling en beschadiging.
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Aanpassing bestaand daksysteem

Basis voor beslissing: Het wegwerken van fouten in de bestaande dakopbouw zodat de prestatie van het
nieuwe daksysteem aan de vereiste voorwaarden voldoet.
Voornaamste aandachtspunten:
• Een grondige inspectie moet de vochtigheid van alle dakelementen, met inbegrip van dakvloer,
dampscherm, isolatie, dakbaan en de toegepaste bevestigingsmethodes bepalen.
• Bepaling van de uittrekwaarde van de bestaande dakvloer.
• Verbetering van de dakhelling en de afwatering.
• De bestaande dakbedekking mag in principe behouden worden op voorwaarde dat ze nog functioneert,
niet rot is en geen vocht insluit.
• Wanneer het nieuwe daksysteem verlijmd wordt, moet er nagegaan worden of de hechting tussen
de isolatie en de ondergrond en de hechting tussen de onderliggende lagen van het bestaande dak
voldoende zijn. Het is aanbevolen om de kwaliteit van de verkleving op de ondergrond te testen met een
stuk RESISTA of ISOGARD HD plaat.
• Op bitumineuze dakafdichtingen moeten blazen opengesneden worden zodat het bestaande dak kan
uitdrogen.
• Vochtige en aangetaste isolatie dient vervangen te worden.
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2.6 Dampscherm

Het dampscherm is een belangrijk onderdeel van de dakopbouw. Convectie van vochtige binnenlucht en
diffusie van waterdamp of bouwvocht kan leiden tot ontoelaatbare inwendige condensatie, vooral in gebouwen
met een belangrijke vochtbelasting. Hierdoor kan de thermische prestatie van het dak verminderen en de
duurzaamheid van het dak aangetast worden.
De nood voor een dampscherm, de keuze van het materiaal en de plaatsingsmethode is afhankelijk
van meerdere factoren. De voornaamste factoren zijn het buiten- en binnenklimaat van het gebouw, de
aanwezigheid van bouwvocht in de constructie, de eigenschappen van de materialen in de dakopbouw, hun
gedrag in aanwezigheid van vocht, de dakhelling en de bezonning van het dak.
Een gedetailleerde condensatieberekening op basis van de plaatselijke klimaatgegevens is nodig om de
vereiste µd-waarde van het dampscherm en de minimum vereiste dikte van de isolatie te berekenen. Vaak
wordt hiervoor de GLASER-methode gebruikt.
KLASSE

µd - waarde (m)

MATERIAAL

1

µd ≥ 2 m - µd < 5 m

* PE-folie (dikte - 0,2 mm) met overlappingen van min. 100 mm

2

µd ≥ 5 m - µd < 25 m

* PE-folie (dikte ≥ 0,2 mm) en aluminiumlaminaten
* Dunne bitumineuze membranen (gewicht 1,6 kg/m²)

3

µd ≥ 25 m - µd < 200 m

Bitumineuze banen (APP, SBS of geoxideerd bitumen) met
minimum dikte van 3 mm

4

µd ≥ 200 m

* Bitumen banen gewapend met metaalfolie (ALU 3)
* Firestone V-Gard dampscherm (µd > 1500)

Opmerking :
µd is de equivalente diffusiedikte van het materiaal. Een µd-waarde van 1 m komt overeen met de dampdiffusieweerstand van een laag stilstaande lucht met een
dikte van 1m.
Materialen van klasse 4 kunnen beschouwd worden als “absolute“dampschermen

Tabel 3 - Dampschermklassen (bron: WTCB – TV 215)
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BINNENKLIMAATKLASSEN

VOORBEELDEN GEBOUWEN

JAARGEMIDDELDE
DAMPDRUK
BINNEN Pi (Pa)

1

GEBOUWEN MET WEINIG TOT GEEN PERMANENTE VOCHTPRODUCTIE:
Stapelplaatsen voor droge goederen,
Kerken, toonzalen, garages, werkplaatsen

1100 ≤ Pi < 1165

2

GEBOUWEN MET BEPERKTE VOCHTPRODUCTIE EN GOEDE VENTILATIE:
Grote woningen, scholen, winkels
Niet-geklimatiseerde kantoren
Sportzalen

1165 ≤ Pi < 1370

3

GEBOUWEN MET BELANGRIJKERE VOCHTPRODUCTIE EN MATIGE VENTILATIE:
Kleine woningen, flats
Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
Restaurants, feestzalen, theaters
Laaggeklimatiseerde gebouwen (RV ≤ 60%)

1370 ≤ Pi < 1500

4

GEBOUWEN MET HOGE VOCHTPRODUCTIE:
Overdekte zwembaden, hydrotherapieruimten
Vochtige industriële ruimten zoals wasserijen, drukkerijen, brouwerijen
Hooggeklimatiseerde gebouwen (RV > 60%)

Pi ≥ 1500

Opmerking :
Gebouwen in overdruk, gebouwen met een sterk wisselend vochtgehalte (dancings) en daken met een geïsoleerd verlaagd plafond vragen een speciale bouwfysische
studie.

Tabel 4 - Binnenklimaatklassen (bron: WTCB – TV 215)

Bij luchtopen dakvloeren kan het dampscherm ook gebruikt worden om warmteverlies ten gevolge van
convectie te beperken en om de windbelasting door overdruk op zowel dakbaan als isolatie van binnenuit te
verminderen. Een luchtdichte dakopbouw verhindert dat wind een “pompeffect” veroorzaakt.
De luchtdichtheid van de dakopbouw kan door één van de volgende maatregelen verkregen worden:
• Aanbrengen van een dampscherm (minstens klasse 1).
• Gebruik van RESISTA isolatieplaten met sponningen aan de vier randen en aan beide zijden een
gasdichte alu-kraft (AK) cachering. De platen moeten op een vlakke ondergrond geplaatst worden zodat
de sponningen dicht kunnen aansluiten.
• Afdichten van de voegen tussen de dakelementen.
Bij renovaties van bestaande dakbedekkingen op een droge en luchtdichte ondergrond is het aanbrengen
van een bijkomend dampscherm niet vereist voor gebouwen met binnenklimaatklassen 1,2 en 3 (Tabel 4)
Bij luchtdichte dakvloeren van droog beton is geen dampscherm vereist voor gebouwen met binnenklimaatklassen 1,2 en 3. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een berekening.
De μd-waarde van RESISTA AK isolatieplaten met sponningen wordt in sommige landen gelijkgesteld met de
μd-waarde van een dampscherm (klasse 1) wanneer de platen op een vlakke ondergrond geplaatst zijn en de
sponningen nauw sluiten.
Bij gebouwen met binnenklimaatklasse 4 is het doorboren van het dampscherm door het mechanisch
bevestigen van één van de boven het dampscherm liggende lagen niet toegelaten.
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2.7 Isolatiedikte
De dikte van de RESISTA isolatieplaten wordt bepaald in functie van de volgende criteria:

De vereiste thermische prestatie van het dak

Figuur 5 – Warmtestroom doorheen isolatie

Bij nieuwbouw, moet de U-waarde van het dak voldoen aan de minimum waarde zoals plaatselijk voorgeschreven. Voor de berekening van de U-waarde wordt verwezen naar de plaatselijke normen en de
specificaties van de Europese norm EN ISO 6946.
Bij renovatie (plaatsing van een bijkomende laag isolatie op een bestaande dakbedekking), moet de nieuwe
isolatie voldoen aan een minimum R-waarde zoals plaatselijk voorgeschreven.
De informatie hieronder geeft een korte beschrijving van de methode, de waarden en de formules die bij de
berekening gebruikt worden.
λ-waarde
De lambda waarde ( λ- waarde) is de warmtegeleidingscoëfficient van een materiaal. Deze waarde drukt uit
in hoever een materiaal warmte geleidt, of met andere woorden, in welke mate een materiaal isoleert. De
lambda-waarde is de hoeveelheid warmte (Watt) die in stationaire toestand door een materiaallaag van 1 m²
doorsnede en 1 m dikte gaat en dit per eenheid van tijd en per graad Kelvin temperatuurverschil tussen de
twee oppervlakken van dit materiaal.
De λ-waarde wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager deze waarde, des te beter het materiaal isoleert.
De λ-waarde die bij berekeningen voor isolatiematerialen gebruikt wordt, is een ‘gedeclareerde waarde’ en
wordt aangeduid met het symbool λD.
R-waarde
De R-waarde of ‘warmteweerstand’ is een waarde die gebruikt wordt om de isolatiewaarde van een
materiaallaag (dakvloer, termische isolatie, dekplaat, dakbaan) of luchtlaag aan te geven.
De R-waarde wordt uitgedrukt in m² K/W en wordt bepaald door de verhouding dikte / λ-waarde:
R = d / λ (m² K/W)
d: dikte van de laag
λ: λ--waarde van het materiaal

Een grote R-waarde drukt een hoge isolatiewaarde uit.
De R-waarde van een materiaal wordt berekend met de λD-waarde en uitgedrukt door het symbool RD.
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Totale R-waarde
De totale R-waarde of de ‘totale warmteweerstand’ van een dak geeft de isolatiewaarde van de dakopbouw
weer en wordt volgens de volgende formule berekend:
RT = Rsi + ∑ Ri + Rse
Rsi: Warmteweerstand van de luchtlaag tussen dak en binnenomgeving (=0.10 m² K/W)
Rse: Warmteweerstand van de luchtlaag tussen dak en buitenomgeving (=0.04 m² K/W)
∑ Ri: Som van de warmteweerstanden van alle lagen van de dakopbouw, berekend volgens de hiervoor beschreven formule voor de R-waarde

U-waarde
De U-waarde is een aanwijzing voor de thermische prestatie van een bouwelement (dak, vloer of wand)
en wordt de ‘warmtedoorgangscoëfficient’ genoemd. Het geeft aan hoeveel warmte (in Watt) er per graad
Kelvin temperatuurverschil tussen buiten en binnen en per eenheid van tijd door 1 m² wand of dak gaat. De
U-waarde wordt uitgedrukt in W/m² K. Structuren met een lage coëfficient isoleren beter.
De U-waarde van een warm dak wordt berekend met de volgende formule:
U = 1/ RT (W/m² K)
Deze waarde dient aangepast te worden volgens plaatselijke normen met correctiefactoren die rekening
houden met warmteverliezen ten gevolge van:
• Slechte plaatsing, voegen of insluiting van lucht (correctiefactor Δ Ug)
• Bevestigingsmethode en densiteit van bevestigers (correctiefactor Δ Uf)
Uc = U + Δ Uf + Δ Ug (W/m² K)

Resultaat van een condensatieberekening
Daarnaast is in ieder dak een minimum dikte aan isolatie vereist om inwendige condensatie te vermijden.
De berekening dient te gebeuren volgens plaatselijke bouwvoorschriften. Vaak wordt de GLASERberekeningsmethode gebruikt.

Type ondergrond
De isolatiedikte zoals bepaald door de termische berekening is de minimaal vereiste dikte voor een isolatieplaat
die geplaatst is op een ondergrond die de plaat over de volledige oppervlakte ondersteunt. Deze dikte dient
eventueel aangepast te worden bij plaatsing op geprofileerde stalen plooiplaten.

Figuur 6 - Vereiste isolatiedikte in functie van golfopening

Figuur 7 - Toelaatbare uitkragingslengte

De algemene regel is dat de verhouding tussen de dikte van de RESISTA isolatieplaat en de golfopening (b)
tussen de bovenflenzen van de staalplaat minstens 1/3 moet zijn. Voor een ISOGARD HD dekplaat mag de
golfopening (b) niet groter zijn dan 67 mm.
RESISTA isolatieplaten mogen met een uitkraging (o) geplaatst worden wanneer de plaat een dikte heeft d >
50 mm en de uitkraging niet groter is dan 110 mm.
Bij een meerlaags aangebrachte isolatie wordt aanbevolen om de dikste laag bovenaan te plaatsen. Deze
werkwijze zorgt voor de beste windbestendigheid. De dikte die in rekening gebracht moet worden voor de
bepaling van de uitkraging en de maximale golfopening stemt overeen met die van de dikste plaat.
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2.8 Plaatsingsmethodes
De RESISTA en ISOGARD HD platen kunnen op verschillende wijzen geplaatst worden. Tabel 5 geeft een
overzicht en een korte beschrijving van deze methodes.
PLAATSINGSMETHODE

BESCHRIJVING

LOSLIGGENDE PLAATSING
Deze methode mag enkel toegepast worden op geballaste daken
wanneer isolatie en dakafdichting onmiddellijk met een zware schutlaag
bedekt worden.
ISOGARD HD afdekplaten mogen niet losliggend geplaatst worden.

MECHANISCHE BEVESTIGING MET BEVESTIGINGSPLAATJES UIT
METAAL OF KUNSTSTOF
De platen worden met een bevestigingssyteem in de ondergrond
(dakvloer of opkant) verankerd. Een bevestigingssyteem is
samengesteld uit een schroef en ofwel een metalen bevestigingsplaatje
of een telescopisch bevestigingsplaatje uit kunststof. Deze methode
wordt meestal gebruikt op daken waar de dakafdichting mechanisch
bevestigd of volledig verkleefd wordt. Bij meerlaagse isolatiesystemen
dient enkel de bovenste laag mechanisch bevestigd te worden.

MECHANISCHE BEVESTIGING MET GECOATE VERDEELPLAATJES
Zowel de isolatie als de dakafdichting worden in de ondergrond
(dakvloer of opkant) bevestigd met een bevestigingssyteem dat
samengesteld is uit een gecoat bevestigingsplaatje en een schroef.
Deze methode wordt enkel gebruikt op daken waar de dakafdichting
bevestigd wordt met de inductielasmethode. Bij meerlaagse
isolatiesystemen dient enkel de bovenste laag mechanisch bevestigd te
worden.

VERKLEVING MET PU-LIJM
De platen worden op de ondergrond (dakvloer of opkant) gekleefd
met een opschuimende PU-lijm (één-of tweecomponenten). Deze
methode is geschikt voor daken waar de dakvloer of het dampscherm
niet mogen doorboord worden, om de isolatiewaarde van het
dakafdichtingssysteem te verbeteren of in situaties waar mechanische
bevestiging niet uitvoerbaar is. Deze methode kan ook toegepast
worden voor het verkleven van een tweede isolatielaag.

VERKLEVING MET BITUMINEUZE KOUDLIJM
De platen worden op de ondergrond (dakvloer of opkant) gekleefd met
een bitumineuze koudlijm. De lijm wordt streepsgewijs aangebracht of
over de volledige oppervlakte. Deze methode is geschikt voor daken
met een bitumineuze dakafdichting.

Tabel 5 - Overzicht plaatsingsmethodes
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PLAATSINGSMETHODE

BESCHRIJVING

VERKLEVING MET WARME BITUMEN
De platen worden op de ondergrond (dakvloer of opkant) gekleefd
met warme bitumen (max.180°C). De bitumen wordt streepsgewijs
aangebracht of over de volledige oppervlakte. Deze methode is
geschikt voor daken met een bitumineuze dakafdichting en mag enkel
gebruikt worden voor het verkleven van isolatieplaten met een mineraal
gecoate glasvezel cachering. De isolatie moet een dikte hebben van
minimum 80 mm. Deze methode mag niet gebruikt worden om een
tweede laag isolatie te kleven.
Tabel 5 - Overzicht plaatsingsmethodes

Om een geschikte plaatsingsmethode te kiezen moet de plaatser met de volgende aspecten rekening houden:
• Dakopbouw
• Karakteristieken van de dakvloer (draagvermogen, uittrekwaarde, luchtdichtheid, enz.)
• Afwerking van de ondergrond (ruwheid, cohesie, hechting, enz.)
• Prestatie van de bevestigingsmethode (mechanische bevestiging, verlijming, ballast)
• Vereiste isolatiewaarde (U-waarde, koude bruggen, enz.)
• Verwerkingsomstandigheden (uitvoerbaarheid van bevestigingsmethode, snelheid, efficiëntie)
• Dampscherm (nood, type, toelaatbare graad van perforatie, hechting)
• Windbelasting
• Brandbestendigheid
• Weersomstandigheden
• Gebruik en verwachte levensduur van het dak
Aangezien niet alle plaatsingsmethodes die vermeld worden in Tabel 5 toepasbaar zijn op alle Firestone
isolatieproducten geeft Tabel 6 een overzicht van de toepasbaarheid van iedere plaatsingsmethode.
Aanvullend worden voor iedere methode de belangrijkste aandachtspunten aangegeven.
ONDERGROND
Beton

RESISTA MG

RESISTA AK

ISOGARD HD

L - MB - MB(I) - PU - BC - WB

L - MB - MB(I)* - PU - BC

MB - MB(I) - PU - BC

L - MB - MB(I) - PU

L - MB - MB(I)* - PU

MB - MB(I) - PU

L - MB - MB(I) - PU - BC

L - MB - MB(I)* - PU - BC

MB - MB(I) - PU - BC

L - MB - MB(I) - PU - BC - WB

L - MB - MB(I)* - PU - BC

MB - MB(I) - PU - BC

L - MB - MB(I)

L - MB - MB(I)*

MB - MB(I)

Geprofileerde staalplaat
Hout
Bitumineuze dakafdichting, dampscherm
Kunststofdakafdichting
NOTA’S :

L: LOSLIGGEND
MB: mechanisch bevestigd met bevestigingsplaatjes uit metaal of kunststof
MB(I): mechanisch bevestigd met gecoate bevestigingsplaatjes
(*): controleer de compatibiliteit tussen de inductielasmethode en de cachering van de plaat
PU: gekleefd met PU-lijm (maximum afmetingen 1200 x 1200 mm)
BC: gekleefd met bitumineuze koudlijm
WB: gekleefd met warme bitumen

Tabel 6 - Toepasbaarheid plaatsingsmethodes
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Losliggend plaatsen
RESISTA isolatie mag losliggend geplaatst worden, op voorwaarde dat de dakbedekking onmiddellijk
geballast wordt met een zware schutlaag. Isolatie, afdichting en ballast moeten in één arbeidsgang worden
aangebracht. De ISOGARD HD afdekplaten mogen niet losliggend geplaatst worden.
De ballast kan bestaan uit gerold riviergrind, gebroken steengroevegrind of betontegels (zie Tabel 7) en
moet windstabiel zijn. Om die reden moet het grind een minimale diameter hebben en losse elementen
zoals tegels een minimum gewicht. Het gewicht van de ballast moet in iedere dakzone groter zijn dan de
berekende stuwdruk. Voor specifieke informatie met betrekking tot de vereiste ballast (type en gewicht)
verwijzen we naar de plaatselijke bouwvoorschriften.
TYPE BALLAST

BESCHRIJVING

Gerold riviergrind zonder scherpe fracties.

Gebroken steengroevegrind zonder zand of vreemde materialen.

Betontegels met vlakke afwerking.

Tabel 7 - Specificatie ballast

De ballast moet in iedere dakzone uniform over het dakoppervlak verdeeld worden.
Grind: volg de aanbevelingen van de plaatselijke bouwvoorschriften om het minimale gewicht en de minimale
diameter van het grind voor iedere dakzone te bepalen.
Betontegels: volg de aanbevelingen van de plaatselijke bouwvoorschriften om het minimale gewicht voor
iedere dakzone te bepalen.

21

Mechanische bevestiging
Wanneer de RESISTA en ISOGARD HD platen mechanisch bevestigd worden moet de plaatser hiervoor een
bevestigingssysteem gebruiken dat voldoet aan de plaatselijke bouwvoorschriften en de technische eisen
van het project.
De specificatie van bevestigers en bevestigingsplaatjes is in Europa vastgelegd in de ETA-Goedkeuringsleidraad 07/0013.
Bij de keuze van het bevestigingssyteem dient men rekening te houden met de volgende aspecten:
• Compatibiliteit tussen bevestiger en ondergrond (boorpunt, diameter schroef, schroefdraad)
• Compatibiliteit tussen bevestigingsplaatje en isolatieplaat (minimum afmeting, vorm, materiaal)
• Compatibiliteit tussen bevestiger en bevestigingsplaatje (doorponssterkte, diameter doorboring)
• Minimum uittrekwaarde bevestiger
• Minimum dikte bevestigingsplaatje
• Verwachte levensduur (anti-corrosie bescherming)
• Eenvoud en snelheid van plaatsing
• Lengte van bevestiger
Bij renovatieprojecten of bij toepassingen op ondergronden met een onzekere uittrekwaarde (zoals hout,
dunne staalplaat, beton, sandwichpanelen) is het aangewezen om de uittrekweerstand van de bevestiger te
controleren met een statische uittrekproef. Het kan aangewezen zijn om in deze situaties te kiezen voor een
andere en meer aangepaste bevestiger.
Raadpleeg altijd de meest recente technische literatuur van de leverancier voor correcte informatie over het
gebruik en de prestatie van het bevestigingssysteem.
Tabel 8 geeft een algemene beschrijving van schroeven die courant toegepast worden op stalen en houten
ondergronden.
Het mechanisch bevestigingssyteem is samengesteld uit een bevestiger en bevestigingsplaatje. Het
bevestigingsplaatje bestaat ofwel uit verzinkt staal, roestvrij staal of kunststof en moet compatibel zijn met de
bevestiger zodat de RESISTA of ISOGARD HD plaat voldoende geklemd wordt.
De vorm, afmeting, dikte en profilering van het bevestigingsplaatje moeten aangepast zijn zodat de krachten
die uitgeoefend worden op de isolatie- of afdekplaat op een veilige manier overgebracht worden op de
bevestiger. Het gebruik van telescopische plaatjes uit kunststof wordt aanbevolen om dikkere isolatieplaten
te bevestigen of om warmteverlies door koude bruggen te beperken. Deze plaatjes worden ook aanbevolen
in geballaste daksystemen en bij groendaken of op daken die intensief belopen worden.
Het gebruik van metalen bevestigingsplaatjes en metalen schroeven kan de termische weerstand van het dak
verminderen. Dit kan gecompenseerd worden door een dikkere laag isolatie aan te brengen, door gebruik te
maken van telescopische plaatjes uit kunststof of door de isolatieplaten te verlijmen.
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SCHROEF

ONDERGROND

Geprofileerde
staalplaat
Hout

Geprofileerde
staalplaat
Hout

Hout

Min. Ø
(mm)

BESCHRIJVING
Zelftappende schroef uit
koolstofstaal (gecoat of
verzinkt) met zeskantkop en
zelftappende boorpunt. Bij
toepassingen op staal dienen
de boorpunt, diameter van de
boorpunt, boorcapaciteit en
spoed aangepast te zijn aan
de dikte van de staalplaat.
Schroef met lage draad
voor toepassingen op harde
isolatie en afdekplaten.

VEREISTE EIGENSCHAPPEN

Minimum uitrukweerstand
Karakteristieke statische uitrukwaarde op staal (0,75 mm) >1350 N

4,8

Zelftappende schroef uit
koolstofstaal (gecoat of
verzinkt) met bolkop en
zelftappende boorpunt. Bij
toepassingen op staal dienen
de boorpunt, diameter van de
boorpunt, boorcapaciteit en
spoed aangepast te zijn aan
de dikte van de staalplaat.
Schroef met hoge draad.

Corrosieweerstand min. 15 cycli Kesternich
Controleer de uitrukweerstand op dunnere
staalplaten en op houtachtige ondergronden met
statische uittrekproeven en controleer of deze
waarden consistent zijn.

Minimum uitrukweerstand
Karakteristieke statische uitrukwaarde op staal (0,75 mm) >1350 N

4,8

Zelftappende schroef uit
koolstofstaal (gecoat of
verzinkt) met trompetkop
en zelftappende boorpunt.
De fijne boorpunt en de
spoed zijn aangepast voor
toepassingen op houtachtige
ondergronden.

Corrosieweerstand min. 15 cycli Kesternich
Controleer de uitrukweerstand op dunnere
staalplaten en op houtachtige ondergronden met
statische uittrekproeven en controleer of deze
waarden consistent zijn.

4,8

Minimum uitrukweerstand
Corrosieweerstand min. 15 cycli Kesternich
Controleer de uitrukweerstand met statische
uittrekproeven en controleer of deze waarden
consistent zijn.

Min. Ø
(mm)

VEREISTE EIGENSCHAPPEN

Tabel 8 - Courant toegepaste schroeven op stalen en houten ondergrond

BEVESTIGINGSPLAATJE

BESCHRIJVING

Rond bevestigingsplaatje uit verzinkt koolstofstaal
voorzien van een kleine indeuking en vlakke
onderzijde.

Telescopisch bevestigingsplaatje uit kunststof.
Geschikt om koude bruggen te vermijden en voor de
bevestiging van isolatie met grote dikte.

Rond bevestigingsplaatje uit verzinkt koolstofstaal of
roestvrij staal. Het plaatje is voorzien van een kleine
indeuking en aan de bovenzijde gecoat met een
thermoplastische kleeflaag (TPO, PVC).

Vierkant bevestigingsplaatje uit verzinkt koolstofstaal
voorzien van een kleine indeuking.

70

Minimum dikte voor vlakke plaatjes (1,0 mm) geprofileerde ( 0,75 mm).
Corrosieweerstand (Min. 15 cycli Kesternich).
De diameter van de doorboring moet aangepast zijn
aan het type schroef.
Bij geprofileerde plaatjes moet de kop van de schroef
aangepast zijn aan de vorm van het plaatje.

75

Courant gebruikte materialen zijn polypropyleen,
polyethyleen en polyamide. In regio’s met koud klimaat
is het gebruik van plaatjes uit polypropyleen niet
aanbevolen. Controleer of de schroef aangepast is aan
het bevestigingsplaatje.

80

Gebruik enkel plaatjes die door een door Firestone
erkende leverancier geleverd zijn. Controleer steeds
of de plaatjes geschikt zijn voor het lassen van de
dakafdichting. De diameter van de doorboring moet
aangepast zijn aan het type schroef (min. 6,8 mm).

65 x 65

Minimum dikte voor vlakke plaatjes (1,0 mm) geprofileerde ( 0,75 mm).
Corrosieweerstand (Min. 15 cycli Kesternich).
De diameter van de doorboring moet aangepast zijn
aan het type schroef.
Bij geprofileerde plaatjes moet de kop van de schroef
aangepast zijn aan de vorm van het plaatje.

Tabel 9 - Courant gebruikte bevestigingsplaatjes
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Verkleving met PU-lijm

Aangezien er belangrijke verschillen bestaan tussen de verschillende PU-lijmen moet de plaatser bij de keuze
van de lijm met de volgende aspecten rekening houden:
• Compatibiliteit tussen lijm en ondergrond
• Technische literatuur van de leverancier met actuele informatie over gebruik en prestatie
• Resultaten van windproeven
• Certificaten van leveranciers van dakbedekkingssytemen
• Resultaten van ter plaatse uitgevoerde testen
• Verwerkingsomstandigheden

Verkleving met bitumineuze koudlijm of warme bitumen
RESISTA isolatie- en ISOGARD HD afdekplaten mogen in bitumineuze daksystemen met een bitumineuze
koudlijm verkleefd worden. Raadpleeg de technische literatuur van de lijmfabrikant voor actuele informatie
over gebruik en prestatie van de koudlijm.
Enkel RESISTA MG isolatieplaten (met mineraal gecoate glasvezel-cachering) mogen verlijmd worden met
warme bitumen.
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2.9 Windweerstand

De windbelasting op het dak dient bepaald te worden volgens de plaatselijk van kracht zijnde berekeningsmethode. De plaatser dient voor de berekening van de windweerstand van het dak steeds rekening
te houden met de resultaten van de windproeven en de technische goedkeuring van de fabrikant van de
dakafdichting. In dit deel wordt de algemene methode uitgelegd die gevolgd wordt om de windweerstand
van de isolatielaag bepalen.

STAP 1
Bepaal de windbelasting W (actuele windstuwdruk) in de verschillende dakzones. Dit dient te gebeuren
volgens de plaatselijk van toepassing zijnde berekeningsmethode waarbij rekening wordt gehouden met de
volgende aspecten:

Figuur 8 – Dakzones - Middenzones (1-2), Randzone (3) en Hoekzone (4)

• Gemiddelde windstuwdruk in functie van geografische ligging (kaart met referentiewindsnelheid en
terugkeerperiode van 50 jaar)
• Factoren niet gelinkt aan het gebouw (ruwheid van terrein, nabijheid hoge gebouwen,…)
• Dimensies van het gebouw (hoogte, lengte, breedte)
• Hoogte dakopstanden
• Luchtdoorlaatbaarheid dakvloer (samenstelling, positieve binnendruk)
• Luchtdoorlaatbaarheid gevels (samenstelling gevel, aantal en grootte openingen)
• Dakzones
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STAP 2
Bepaal voor iedere dakzone de Qr-waarde (windweerstand) van de RESISTA of ISOGARD HD platen. Dit
geldt enkel voor de laag die bevestigd wordt. De te volgen berekening verschilt in functie van de toegepaste
plaatsingsmethode zoals hieronder beschreven.
Mechanische bevestiging

• De berekening heeft enkel betrekking op de laag die mechanisch bevestigd wordt.
• De Qr-waarde (windweerstand) van de schroef wordt berekend op basis van statische uittrekwaarden.
Op deze waarden worden correctiefactoren toegepast die rekening houden met de eigenschappen van
de ondergrond en de plaatsingsmethode (manueel of automatisch)
-

voorbeeld:
statische uittrekwaarde van schroef (Ø 4,8) op stalen plooiplaat (0,75 mm) = 1350 N
Toegepaste correctiefactoren (inbegrepen veiligheidsfactor): 3 * (zie plaatselijke norm)
Qr–waarde van de schroef: 1350 / 3 = 450 N

• Vervolgens wordt het vereiste aantal schroeven per plaat (n) bepaald. Het aantal schroeven moet voldoen
aan de windbelasting en rekening houden met de statische uittrekwaarde van de schroef, de grootte en
dikte van de isolatieplaat en de luchtdichtheid van de dakopbouw.
Gebruik Tabel 10 en de informatie onder de tabel als een leidraad om de windbelasting op het isolatiesysteem
te bepalen. Tabel 10 geeft een overzicht van de berekeningsmethode die toegepast wordt in daken met een
luchtdicht en luchtopen isolatiesysteem en is gebaseerd op studies van het WTCB in België.
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ISOLATIESYSTEEM

VOLLEDIG
GEKLEEFDE
DAKAFDICHTING

ISOLATIE MET RECHTE
RANDEN GEPLAATST ZONDER
DAMPSCHERM

LUCHTDICHT
ISOLATIESYSTEEM

ISOLATIESYSTEEM OP
EEN DAMPSCHERM
MET VERLIJMDE
OVERLAPPEN DAT
VERLIJMD IS OP DE
DAKVLOER

MECHANISCH
BEVESTIGDE
DAKAFDICHTING

BEVESTIGING
ISOLATIE

Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 100 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe - Cpi)

LUCHTOPEN
ISOLATIESYSTEEM
ZONDER DAMPSCHERM

ISOLATIESYSTEEM
OP LOSLIGGEND
DAMPSCHERM

BEVESTIGING
ISOLATIE

Aantal schroeven per plaat:
n = W / Qr (rekenwaarde per
schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11

ISOLATIE MET RECHTE
RANDEN GEPLAATST ZONDER
DAMPSCHERM

Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 100 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe - Cpi)
ISOLATIE MET RECHTE
RANDEN GEPLAATST
OVER EEN LOSLIGGEND
DAMPSCHERM OF EEN
DAMPSCHERM WAARVAN
DE WEERSTAND < TOTALE
WINDBELASTING

Aantal schroeven per plaat:
n = W / Qr (rekenwaarde per
schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11

Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 50 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe - Cpi)
ISOLATIE MET RECHTE
RANDEN GEPLAATST
OVER EEN LOSLIGGEND
DAMPSCHERM OF EEN
DAMPSCHERM WAARVAN
DE WEERSTAND < TOTALE
WINDBELASTING

Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 100 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe - Cpi)
ISOLATIE MET SPONNINGEN
AAN DE VIER RANDEN
EN EEN DAMPDICHTE AK
CACHERING DE PLATEN ZIJN
VLAK GEPLAATST ZODAT
DE SPONNINGEN NAUW
AANSLUITEN

Aantal schroeven per plaat:
n = W / Qr (rekenwaarde per
schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11

Aantal schroeven per plaat:
n = minimum aantal
bevestigingen per plaat om
schoteling te vermijden zoals
aangegeven in Tabel 11

Aantal schroeven per plaat:
n = 0.5 x W / Qr (rekenwaarde
per schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11
Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 50 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe - Cpi)

ISOLATIE MET SPONNINGEN
AAN DE VIER RANDEN
EN EEN DAMPDICHTE AK
CACHERING DE PLATEN ZIJN
VLAK GEPLAATST ZODAT
DE SPONNINGEN NAUW
AANSLUITEN

Aantal schroeven per plaat:
n = 0.5 x W / Qr (rekenwaarde
per schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11

ISOLATIE IS GEPLAATST OP
EEN VOLLEDIG GEKLEEFD
DAMPSCHERM WAARVAN
DE NADEN VERLIJMD ZIJN
DE WEERSTAND VAN
DAMPSCHERM ≥ TOTALE
WINDBELASTING

Aantal schroeven per plaat:
n = minimum aantal
bevestigingen per plaat om
schoteling te vermijden zoals
aangegeven in Tabel 11

Bij het berekenen van het aantal
bevestigingen dient 100 % van
de TOTALE WINDBELASTING
W in rekening te worden
gebracht
W = 1.3 x q x (Cpe) ; er is geen
inwendige overdruk
ISOLATIE IS GEPLAATST OP
EEN VOLLEDIG GEKLEEFD
DAMPSCHERM WAARVAN
DE NADEN VERLIJMD ZIJN
WEERSTAND VAN
DAMPSCHERM ≥ TOTALE
WINDBELASTING

Aantal schroeven per plaat:
n = W / Qr (rekenwaarde per
schroef) met een minimum
aantal bevestigingen per plaat
om schoteling te vermijden
zoals aangegeven in Tabel 11

(*) : Dit geval kan enkel overwogen indien de plaatsing van het dampscherm een luchtdichte aansluiting

Tabel 10 - Windbelasting op de verschillende lagen van de dakopbouw in functie van isolatie- en afdichtingssysteem

(bron: WTCB – TV 239)

Een isolatiesysteem dat geplaatst is op een luchtdichte dakvloer wordt niet blootgesteld aan bijkomende
windbelasting ten gevolge van inwendige overdruk. Monoliete dakvloeren zoals ter plaatse gestort beton
(zonder voegen ter hoogte van opkanten en dakranden) worden als luchtdicht beschouwd. Dakvloeren met
open voegen zoals geprofileerde staalplaten, prefab beton elementen zonder druklaag en houten vloeren
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kunnen luchtdicht gemaakt worden door de voegen op te dichten, of door een dampscherm te plaatsen. Het
gebruik van isolatieplaten met sponning kan de luchtdichtheid van het isolatiesysteem eveneens verbeteren
en hierdoor de windbelasting op isolatie en dakbedekking verminderen.
Het bevestigingspatroon van de isolatie wordt niet beinvloed door de mechanische bevestiging van de
dakbedekking. Een uitzondering hierop is wanneer de dakbaan bevestigd wordt met de inductielas-methode.
In dit geval wordt een bevestigingspatroon bepaald dat terzelfdertijd dient voor de bevestiging van dakbaan
en isolatie.
Iedere RESISTA en ISOGARD HD plaat moet onafhankelijk van het resultaat van bovenvermelde berekening
met een minimum aantal schroeven bevestigd worden, ten einde krimp of schoteling te vermijden. Het
minimum aantal bevestigingsplaatjes hangt af van de grootte en dikte van de isolatieplaat zoals aangegeven
in Tabel 11.
ISOGARD HD
PLATEN

AFMETINGEN RESISTA PLATEN
DIKTE (mm)

600 mm x 1200 mm

1200 mm x 1200 mm

1200 mm x 2400 mm

1220 mm x 2250 mm

MECHANISCH BEVESTIGDE DAKAFDICHTING
12,7

NT

NT

NT

8

30

4

4

6

NT

50

2

4

6

NT

> 50

2

4

6

NT

VOLLEDIG GEKLEEFDE DAKAFDICHTING
12,7

NT

NT

NT

12

30

4

8

16

NT

50

4

6

12

NT

> 50

4

5

8

NT

Tabel 11 - Minimum vereist aantal bevestigers voor RESISTA en ISOGARD HD platen

Randzone
Middenzone

Figuur 9 – Bevestigingspatroon in mechanisch bevestigd isolatiesysteem
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Verkleving met PU-lijm

Gebruik steeds de testresultaten van windproeven en de ATG (technische goedkeuring) van de desbetreffende
dakafdichting als basis om het daksysteem te ontwerpen en de windweerstand (Qr) te bepalen. Het dak moet
op dezelfde wijze samengesteld zijn als de geteste en gecertifieerde dakopbouwen.
Vergelijk de Qr-waarde van het geteste isolatiesysteem steeds met de resultaten van de windproeven die
vermeld worden in de technische goedkeuring van de dakafdichting. De uiteindelijke windweerstand van het
dak kan verschillen in functie van het toegepaste afdichtingssyteem. Raadpleeg daarom steeds de technische
goedkeuring van de fabrikant van de dakafdichting en gebruik steeds de laagste waarde als rekenwaarde
voor de windweerstand.
ONDERGROND

DAKOPBOUW

Qr-VALUE (Pa)

BETON

RESISTA AK plaat (100 mm, 600 x 1200 mm) FIRESTONE TWIN PACK
(2-componenten PU-lijm) Streepsgewijs gekleefd 300 mm h.o.h.

3666

MULTIPLEX

RESISTA AK plaat (100 mm, 600 x 1200 mm) FIRESTONE TWIN PACK
(2-componenten PU-lijm) Streepsgewijs gekleefd 300 mm h.o.h.

3666

Tabel 12 - Qr-waarden voor toepassingen met Twin Pack

In Tabel 12 worden enkele rekenwaarden voor de windweerstand (Qr) van verlijmde RESISTA en ISOGARD
HD platen weergegeven. Deze waarden geven de windweerstand weer voor geteste opstellingen waarin de
isolatie verlijmd werd met een tweecomponenten PU-lijm. Op de testresultaten werd een veiligheidscoëfficient
van 1,5 toegepast. Voor meer specifieke informatie met betrekking tot dakopbouwen met een Firestone
dakafdichtingssyteem die getest werden met een tweecomponenten PU-lijm dient u contact te nemen met
de technische afdeling van Firestone.
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Randzone
Middenzone

Figuur 10 – Lijmpatroon in gekleefd isolatiesysteem

Bevestiging met ballast
Als de ballast dient om de windbelasting van een losliggend dak op te nemen, moet het gewicht van de
ballastlaag minstens gelijk zijn aan de windbelasting.
Wanneer de ballast aangebracht wordt omdat de windweerstand van een gekleefde of inductiegelaste
afdichting onvoldoende is, moet het gewicht van de ballastlaag minstens gelijk zijn aan het verschil tussen de
totale windbelasting en de windweerstand (rekenwaarde) van het bestaande dak.

Verkleving met bitumineuze koudlijm of warme bitumen
Gebruik steeds de ATG (technische goedkeuring) van de desbetreffende bitumineuze dakafdichting als basis
om het daksysteem te ontwerpen en de windweerstand (Qr) te bepalen. Het dak moet op dezelfde wijze
samengesteld zijn als de geteste en gecertifieerde dakopbouwen.
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2.10 Brandgedrag

Voor wat het brandgedrag betreft moet men een onderscheid maken tussen de brandreactie van het
isolatiemateriaal en de brandweerstand van de dakopbouw:
• De norm EN 13501-1 bepaalt de brandreactie van een bouwmateriaal als“ het geheel van eigenschappen
van dit materiaal met betrekking tot zijn invloed op het ontstaan en op de ontwikkeling van een brand”.
De test wordt uitgevoerd op basis van de norm EN ISO 11925-2. RESISTA en ISOGARD HD platen
behalen voor iedere dikte een “E” classificatie.
• Bij daken zonder ballast wordt het brandgedrag van het dak bepaald door de dakopbouw.
Dakafdichtingssystemen worden specifiek getest volgens de norm EN 13501-5 die gebaseerd is op de
technische specificatie CEN/TS EN 1187. Deze brandtest verschaft informatie over de aantasting van een
dakopbouw door vuur van buitenaf (vuur afkomstig van een aangrenzend gebouw dat het dak aantast
en zich over het dakoppervlak tracht te verspreiden). In deze test wordt met alle elementen en aspecten
van het dak rekening gehouden (dakvloer, dampscherm, isolatie, scheidingslagen, dakafdichting,
bevestigingsmethodes, dakhelling).
Voor specifieke informatie met betrekking tot de classificatie van het dakafdichtingssysteem dient de plaatser
de technische goedkeuring van de toegepaste dakafdichting te raadplegen. Voor specifieke details over
de samenstelling en classificatie van Firestone daksystemen kan u terecht bij de technische afdeling van
Firestone.
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3. OPSLAG, BEHANDELING EN BESCHERMING

Algemeen
De RESISTA en ISOGARD HD platen en alle producten die gebruikt worden om de platen te bevestigen
moeten steeds in droge omstandigheden opgeslagen, vervoerd en behandeld worden.
De plaatser moet afdoende maatregelen nemen om de RESISTA en ISOGARD HD platen tijdens hun opslag,
vervoer en plaatsing tegen vocht (regen, sneeuw, ijs, hagel, mist) en wind te beschermen. De platen moeten
droog opgeslagen worden en in droge omstandigheden geplaatst tot ze volledig waterdicht afgedicht
en beschermd zijn door de dakbedekking. De aanbevelingen in dit gedeelte hebben tot doel schade te
voorkomen.
De isolatie en afdekplaten worden in pakken geleverd. Het aantal platen per pak verschilt afhankelijk van de
dikte van de plaat. Afschotisolatie wordt geleverd met een legplan en een nummering.
Ieder pak is beschermd met een plastieken film dat om het pak gewikkeld wordt. Deze verpakking wordt
tijdens het productieproces aangebracht en dient om de isolatie bij het verplaatsen in de fabriek en tijdens
transport in de opslagplaats en op de werf te beschermen. Deze verpakking is niet bestemd om de isolatie
effectief voor een lange periode tegen de weersomstandigheden te beschermen. Het is aanbevolen om deze
bescherming zo lang mogelijk intact te laten en ze slechts net voor plaatsing te verwijderen.
Onder iedere stapel zijn ook afstandshouders voorzien om het transport van de pakken te vereenvoudigen.
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Opslag
Om het opslaan van producten in openlucht tot een minimum te beperken dient de levering op de werf
zorgvuldig afgestemd te worden op het uitvoeringsschema van de dakwerken. Het is niet aangewezen om
isolatie gedurende een lange periode in openlucht op te slaan.
Alle producten moeten in hun gesloten verpakking en met een duidelijk leesbare identificatie geleverd en
opgeslagen worden en dit tot op het ogenblik van definitieve plaatsing. Dit is belangrijk voor een efficiënt
gebruik (v.b. afschotisolatie).
Producten die op de werf geleverd zijn en niet binnen de twee eerstvolgende weken verwerkt worden moeten
in een droge, overdekte en goed verluchte opslagruimte bewaard worden. Het is aanbevolen om RESISTA
isolatie pakken tot maximum 2 stapels hoog (+/- 5m) op te slaan en ISOGARD HD afdekplaten tot maximum
8 pakken hoog.
Indien de isolatie gedurende een korte periode in open lucht moet opgeslagen worden, hetzij op de grond,
hetzij op het dak, worden de volgende maatregelen aangeraden:
• Plaats de pakken op palletten of een platform dat minstens 75 mm van de grond verwijderd is. De
ondergrond moet vlak zijn. Plaats de palletten indien mogelijk op een afgewerkte ondergrond. Vermijd
vuile ondergronden of gras.
• Controleer bij opslag op het dak of de onderconstructie niet overbelast wordt. Zorg er eveneens voor dat
de pakken dicht zijn en voldoende verankerd tegen wind.
• De platen dienen op ieder ogenblik droog verwerkt en zorgvuldig behandeld te worden. Platen die nat
worden, worden beschouwd als beschadigd en mogen niet verwerkt worden.
• Houd de platen verwijderd van vuur en open vlam.
De omgevingstemperatuur speelt een belangrijke rol bij het opslaan van synthetische lijmen. Raadpleeg voor
gebruik steeds de technische fiche van de fabrikant. Laat de lijm nooit bevriezen en stel het product ook niet
rechtstreeks bloot aan zon of temperaturen boven 35°C. Bij koud weer wordt aangeraden om de lijm 24 uur
voor gebruik op te slaan bij een gemiddelde temperatuur (15°C - 25°C) en enkel te verwerken wanneer de
omgevingstemperatuur 5°C of meer bedraagt.

Behandeling
De RESISTA en ISOGARD HD platen dienen zorgvuldig behandeld te worden. Door het toepassen van
de juiste technieken tijdens het laden, lossen en verplaatsen van de pakken voorkomt men dat zowel de
gebruikte apparatuur als de RESISTA en ISOGARD HD platen beschadigd worden.
Gebruik vorkheftrucks steeds met de nodige voorzichtigheid zodat de platen niet beschadigd worden. Boorden
kunnen afbreken of platen kunnen ingedeukt worden. Gebruik de juiste apparatuur om de vrachtwagen te
laden en te lossen en vermijd om de isolatiepakken over de rand van de truck te schuiven of over het dak te
buitelen.

Bescherming
Vermijd dat dakzones die volledig afgewerkt zijn tijdens de uitvoering buitenmate belopen worden. Alhoewel
RESISTA isolatie gemaakt is om in beperkte mate belopen te worden, blijft het belangrijk om de isolatie tegen
beschadiging te beschermen. Dit is vooral nodig in zones waar materialen opgeslagen worden, plaatsen die
toegang geven tot het dak en zones die tijdens en na uitvoering intensief belopen worden (minstens één
maal per maand).
Op plaatsen waar de RESISTA isolatie bijkomend moet beschermd worden kan gebruik gemaakt worden van
ISOGARD HD afdekplaten of een ander type beschermingsplaat zoals multiplex. Controleer voor gebruik of
de bescherming voldoet aan de eisen voor brandweerstand en windbestendigheid.
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4. PLAATSING

4.1 Voorbereiding
Begin de plaatsing van de RESISTA of ISOGARD HD platen enkel nadat de ondergrond volledig gecontroleerd
is en beantwoordt aan de aanbevelingen van deel 3. Met ondergrond wordt hier verstaan dakvloer, opkanten,
dampscherm en bij een dakrenovatie eveneens de bestaande dakafdichting.
De ondergrond moet droog, zuiver en vlak zijn en mag geen losliggende of vreemde materialen hebben of
bedekt zijn met olie, vet, roest of vuil. Beschadigde delen (scheuren, voegen) moeten hersteld worden.
De ondergrond moet tijdens het plaatsen van de isolatie droog blijven zodat het dak volledig afgedicht wordt
in droge omstandigheden. Om die reden mag de plaatser niet meer platen uitleggen dan hij op dezelfde dag
of voor aanvang van een regenbui kan afdichten.
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In Tabel 13 wordt afhankelijk van de plaatsingsmethode een overzicht gegeven van de voornaamste punten
waaraan tijdens de voorbereiding specifiek aandacht moet besteed worden.
PLAATSINGSMETHODE

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN TIJDENS
HET VOORBEREIDEN VAN DE PLAATSING

MECHANISCHE
BEVESTIGING

• Doe een statische uittrekproef bij renovatie en op
iedere twijfelachtige ondergrond
• Zorg voor een goede stroomvoorziening
• Gebruik de juiste machines en enkel apparaten in
goede staat
• Controleer de lengte van de schroeven
• Zorg voor de juiste boren indien er moet
voorgeboord worden

KLEVING MET
PU-LIJM

• Doe vooraf steeds een test om de hechting op de
ondergrond na te gaan. Gebruik hiervoor een stuk
RESISTA isolatie
• Gebruik een geschikt apparaat om de lijm aan
te brengen. Controleer of dit apparaat in goede
staat is
• Controleer de omstandigheden waarin de lijm werd
bewaard
• Controleer de toestand van de ondergrond

Tabel 13 – Specifieke aandachtspunten tijdens voorbereiding

Platen die nat, beschadigd of krom zijn moeten voor het plaatsen van de dakafdichting vervangen worden.
Vul de voegen in de dakvloer ter plaatse van opkanten, lichtkoepels en dakdoorvoeren op indien de
luchtdichtheid van de dakopbouw vereist is.
Controleer of het dampscherm ter plaatse van opkanten en dakdoorvoeren doorgetrokken is tot op de
hoogte die door de norm vereist wordt. Ga ook na of het dampscherm luchtdicht aangesloten is ter plaatse
van dakdoorvoeren. Herstel eventuele beschadigingen en doe indien nodig de vereiste aanpassingen.
Maak de ondergrond zuiver met een stijve borstel. Verwijder los vuil. Zorg dat er geen vocht of los vuil
ingesloten wordt onder de RESISTA of ISOGARD HD platen.
Plaats de RESISTA isolatie indien dit vereist is volgens de plaatselijke bouwvoorschriften in compartimenten.
Door compartimentering verbetert de windbestendigheid van het daksysteem en wordt het eenvoudiger om
eventuele lekkages terug te vinden en de aansluitingsdetails ter plaatse van afvoeren uit te voeren.
Om vochtinsluiting en schade te voorkomen moet ieder compartiment zo vlug mogelijk afgedicht worden
met de dakbedekking en voor het einde van de werkdag volledig afgewerkt worden. Door het dampscherm
met de dakafdichting te verbinden wordt ieder compartiment afgedicht.
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4.2 Algemene plaatsingsrichtlijnen
Leg de platen steeds in halfsteensverband (verspringende voegen) en met gesloten voegen. Zorg dat de
platen in de kimmen eveneens goed aansluiten. Voegen mogen niet groter dan 5 mm zijn en hoogteverschillen tussen aansluitende platen mogen niet meer dan 3 mm bedragen.
Besteed in het bijzonder aandacht bij het plaatsen van platen met sponning. Deze dienen vlak te liggen zodat
de sponningen nauw sluiten.
In systemen met een gekleefde dakafdichting, moeten RESISTA AK isolatieplaten met de zijde waarop het
Firestone label gedrukt staat zichtbaar naar boven gelegd worden. De RESISTA MG isolatie- en de ISOGARD
HD afdekplaten moeten in deze systemen met de productiemarkering naar onder geplaatst worden.
Op een niet dragende ondergrond, zoals op een geprofileerde staalplaat, moeten de isolatieplaten met de
lange zijde dwars op de golfrichting geplaatst worden. De korte zijde moet zoveel mogelijk ondersteund
worden door de bovenflens van de staalplaat. Voor een correcte plaatsing verwijzen we naar de figuren
hieronder.
Vermijd op houten ondergronden (multiplex, OSB) en op prefab betonelementen dat de voegen van de
isolatieplaten samenvallen met de voegen van de ondergrond.

Figuren 11 - 12 - 13
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In daksystemen met een meerlaagse isolatie, wordt aanbevolen om de voegen van opeenvolgende lagen
minimum 150 mm met elkaar te laten verspringen. Zoals geïllustreerd in figuur 14 mogen de voegen van
opeenvolgende lagen niet samenvallen.

Figuur 14 - Aanbevolen legschema voor meerlaags isolatiesysteem op beton of hout (a ≥ 150 mm – b ≥ 150 mm)

De RESISTA en ISOGARD HD platen dienen op maat versneden te worden zodat ze nauw aansluiten rond
dakdoorvoeren, tegen opkanten en lichtkoepels. Het versnijden wordt uitgevoerd door de plaat eerst aan
één zijde in te snijden met een zaag (kleine tanden) of een scherp snijmes, vervolgens doormidden te breken
over een rechte boord en tenslotte de cachering aan de keerzijde door te snijden. Zorg dat de randen recht
afgesneden zijn zodat de platen dicht kunnen aansluiten.
Iedere plaat moet een minimum breedte (300 mm) hebben zodat ze op een uniforme wijze met een minimum
aantal schroeven kan bevestigd worden.
Om koude bruggen uit te sluiten dienen alle voegen aan opkanten of rond dakdoorvoeren met PU-schuim
opgevuld te worden. Trim vervolgens het te veel aan schuim weg tot op het niveau van de bovenzijde van de
isolatie of afdekplaat.
Bij bitumineuze daksystemen is het gebruikelijk om een mastiekhoek te plaatsen in de kim van opgaande
muren en opkanten van lichtkoepels zodat de rechte hoek afgeschuind wordt.
De dakdekker moet het zich tot een gewoonte maken om alle platen die op het einde van de werkdag
geplaatst zijn met de dakafdichting waterdicht te beschermen. Maak steeds een tijdelijke aansluiting zodat
het geplaatste daksysteem droog blijft. Dit dient eveneens te gebeuren wanneer de dakwerken voor een
langere periode onderbroken worden.
Het is eveneens een goed gebruik om platen die nat geworden zijn, gebroken, ingedeukt, krom of gebogen
te vervangen en te verwijderen.
Tot slot moet iedere plaatser strikt de werk- en veiligheidsprocedures naleven en dit niet enkel voor eigen
belang maar ook in het belang van de gezondheid en de veiligheid van anderen. Bij plaatsing in winderig
weer moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Voor specifieke richtlijnen met betrekking
tot gezondheid en veiligheid verwijzen we naar de voorschriften die plaatselijk van toepassing zijn.
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4.3 Plaatsing afschotisolatie

Iedere isolatieplaat heeft een volgletter in functie van de dikte. De platen dienen in een bepaalde volgorde
geplaatst te worden. De technische afdeling van Firestone kan op aanvraag een legplan opmaken.
De afschotisolatie kan gelegd worden volgens een éénlaags of meerlaags system.

Eenlaags systeem
Deze methode wordt gewoonlijk toegepast op kleine daken. De helling wordt opgebouwd door de platen in
de volgorde te leggen die aangeduid is op het legplan.

Figuur 15 - Eénlaags afschotsysteem

Meerlaags systeem
• Dit systeem wordt toegepast op grotere daken. Omdat de afschotisolatie slechts kan geproduceerd
worden tot een beperkte dikte, wordt de helling in deze daken in de praktijk opgebouwd door
afschotplaten te combineren met vlakke platen. Meerlaagse afschotplaten (platen waaronder een vlakke
plaat geplaatst wordt) worden op het legplan bijkomend aangeduid met een nummer (+1, +2, enz.)
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De platen in een meerlaags systeem kunnen volgens één van de volgende methodes geplaatst worden:
• Systeem F2: In dit systeem wordt na iedere tweede afschotplaat een laag vlakke platen met een dikte
van 50 mm geplaatst. Systeem F2 wordt op kleinere daken toegepast of in situaties waar het aantal
afschotplaten met verschillende dikte beperkt is. Deze methode is relatief ingewikkeld, aangezien er
meerdere lagen isolatie moeten geplaatst worden, maar is in principe toepasbaar op ieder dak.

100 mm (vlak)
50 mm (vlak)

Figuur 16 - Systeem F2

• Systeem F4: In dit systeem wordt op iedere vierde afschotplaat een laag vlakke platen met een dikte van
100 mm aangesloten. Dit systeem wordt op grote daken gebruikt aangezien het aantal lagen isolatie dat
geplaatst moet worden verminderd wordt.

100 mm (vlak)

Figuur 17 - Systeem F4

• Systeem F5: In dit systeem wordt op iedere vijfde afschotplaat een laag vlakke platen met een dikte van
125 mm aangesloten. Het aantal lagen wordt in dit systeem in vergelijking met voorgaande systemen
nog verder verminderd.

125 mm (vlak)

Figuur 18 - Systeem F5
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Om de plaatsing te vereenvoudigen worden de vlakke aansluitingsplaten in de verschillende systemen op
het legplan aangeduid met respectievelijk F2, F4 of F5 (afhankelijk van het toegepaste systeem).
Ter illustratie wordt hieronder de opbouw van Systeem F5 afgebeeld:

F

F
F
F
F

Figuur 19 - Systeem F5 (eerste rij)

F

F
F
F
F

Figuur 20 – Systeem F5 (tweede rij)

Na iedere vijfde afschotplaat (dikte 130/155) wordt een laag vlakke platen (dikte 125 mm) geplaatst om de
volgende rij afschotplaten te ondersteunen. De vlakke platen zijn afgebeeld in donkergrijs.
Zorg ervoor dat alle voegen van zowel aansluitende als op elkaar geplaatste platen verspringen.
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Voorbeeld legplan afschotisolatie
Het legplan dat hieronder is afgebeeld kan als een referentie gebruikt worden.

startpunt

Doorsnede 1

Figuur 21 - Typisch legplan afschotisolatie (KF, KG, KH: kilgootplaten)
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Afschotisolatie in de vorm van kilgoot en noordboom
Op iedere plaats waar twee hellingen samenkomen moeten de afschotplaten versneden worden en wordt
ofwel een kilgoot of een noordboom gevormd. Gebruik hiervoor twee vierkanten afschotplaten (1200 x 1200
mm) en snijd deze diagonaal doormidden. Combineer de gesneden stukken zoals aangegeven op de figuren
hieronder.

Figuur 22 – Kilgoot

Figuur 23 - Noordboom
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4.4 Mechanische bevestiging

De richtlijnen in dit deel zijn van toepassing op alle daksystemen waar de RESISTA en ISOGARD HD platen
mechanisch bevestigd worden, met inbegrip van inductielassystemen.
Bij het mechanisch bevestigen dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

Plaatsing isolatie
Plaats de platen in daksystemen waar de dakafdichting volledig gekleefd wordt steeds met het Firestone
logo (RESISTA AK) zichtbaar aan de bovenzijde of de fabrieksmarkering (RESISTA MG en ISOGARD HD) naar
beneden.

Lengte bevestiger
Ga na of de bevestigers de juiste lengte hebben. Raadpleeg de technische documentatie van de fabrikant voor
de juiste informatie met betrekking tot de vereiste schroeflengte en het nuttige klembereik van het geheel
“schroef en bevestigingsplaatje”. In de praktijk moet de schroef minstens 20 mm onder de geprofileerde
staalplaat uitsteken. Houd bij renovatie ook rekening met de dikte van de bestaande dakopbouw.

Aantal schroeven
Controleer het vereist aantal bevestigingen per isolatieplaat. Zorg dat iedere plaat (bovenste laag in een
meerlaags isolatiesysteem) met voldoende schroeven bevestigd wordt. Het aantal bevestigingen dat
voorzien moet worden, wordt bepaald door de windbelasting en de voorschriften van de fabrikant van de
dakafdichting. Dit aantal verschilt afhankelijk van de beschouwde dakzone.
Bij toepassing van een meerlaags isolatiesysteem kan het nuttig zijn om de eerste laag mechanisch te
bevestigen met één bevestiger per plaat (windbestendigheid, dakhelling).
Naast de eisen die gesteld worden in verband met windweerstand dient iedere plaat met een minimum
aantal schroeven bevestigd te worden. Dit is vereist voor de dimensionele stabiliteit van de platen.
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Bevestigingspatronen schroeven (hout – beton)
De verdeling van de schroeven moet zo gelijkmatig mogelijk gebeuren.
Gebruik de hieronder afgebeelde figuren als richtlijn voor de bevestiging op ondergronden waar de plaat
over de volledige oppervlakte ondersteund is (hout en beton).
Bevestigingspatronen (plaatafmeting 600 x 1200 mm)

2 bevestigingen per plaat (2,7/m²)

4 bevestigingen per plaat (5,5/m²)

5 bevestigingen per plaat (6,9/m²)

6 bevestigingen per plaat (8,3/m²)

8 bevestigingen per plaat (11,1/m²)
Figuren 24.1 - 24.2 - 24.3 - 24.4 - 24.5
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Bevestigingspatronen (plaatafmeting 1200 x 1200 mm)

4 bevestigingen per plaat (2,7/m²)

6 bevestigingen per plaat (4,1/m²)

7 bevestigingen per plaat (4,8/m²)

8 bevestigingen per plaat (5,5/m²)

9 bevestigingen per plaat (6,25/m²)

10 bevestigingen per plaat (6,9/m²)

12 bevestigingen per plaat (8,3/m²)

14 bevestigingen per plaat (9,7/m²)

16 bevestigingen per plaat (11,1/m²)

Figuren 25.1 - 25.2 - 25.3 - 25.4 - 25.5 - 25.6 - 25.7 - 25.8 - 25.9
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Bevestigingspatronen (plaatafmeting 1200 x 2400 mm)

6 bevestigingen per plaat (2/m²)

8 bevestigingen per plaat (2,7/m²)

9 bevestigingen per plaat (3,1/m²)

12 bevestigingen per plaat (4,1/m²)

14 bevestigingen per plaat (4,8/m²)

16 bevestigingen per plaat (5,5/m²)

18 bevestigingen per plaat (6,2/m²)

20 bevestigingen per plaat (6,25/m²)

24 bevestigingen per plaat (8,3/m²)

26 bevestigingen per plaat (9/m²)

28 bevestigingen per plaat (9,7/m²)

32 bevestigingen per plaat (11,1/m²)

Figuren 26-1 -26.2 - 26.3 - 26.4 - 26.5 - 26.6 - 26.7 - 26.8 - 26.9 - 26.10 - 26.11 - 26.12
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Bevestigingspatroon schroeven (geprofileerde staalplaat)
Omdat de afgebeelde bevestigingspatronen op geprofileerde staalplaten praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn
(door het verschil tussen de modules van de staalplaten en de afmetingen van de isolatieplaten), wordt
aanbevolen om de volgende principes te volgen:
• Bevestig de schroeven enkel in de bovenflenzen van de staalplaat.
• Verdeel de bevestigingen homogeen en indien mogelijk symmetrisch over de plaat.
• De bevestigingen dienen zich op voldoende afstand van de plaatranden (minimum 100 mm) te bevinden.
• De onderlinge afstand tusen de bevestigingen moet voldoende groot (minimum 200 mm) en uniform zijn.

Plaatsing van de schroeven

De plaatsing gebeurt ofwel met een boor-schroefmachine of met een geautomatiseerde schroefmachine.
Gebruik enkel machines met voldoende aandrijfkracht en toerental (tpm).
Zorg ervoor dat het toerental tijdens het indraaien van de schroef overeenstemt met de richtlijnen van de
fabrikant van het bevestigingsmiddel en controleer of alle schroefmachines voorzien zijn van voldoende
stroom.
Plaats de schroeven loodrecht. Gebruik een toestel dat voorzien is van een diepteaanslag om de aandraaiing
van de schroeven te controleren. Plaats de schroeven zonder overmatige aandraaiing. De kop van de schroef
moet onder het vlak van het bevestigingsplaatje liggen en de onderzijde van het bevestigingsplaatje moet
op voldoende wijze tegen de isolatieplaat klemmen. De bevestigingsplaatjes mogen niet zichtbaar vervormd
worden en de bekleding van de isolatie mag ook geen zichtbare beschadigingen vertonen. Het overmatig
aandraaien van de schroeven kan ook een vervorming van de staalplaat veroorzaken.
CORRECT

LOS

OVERMATIGE AANDRAAIING

Figuren 27 - 28 - 29

De bevestigingsplaatjes mogen ook niet los zitten of wiebelen. Het onvoldoende aandraaien van de schroef
heeft tot gevolg dat het bevestigingsplaatje onvoldoende klemt. Hierdoor steekt de schroefkop boven het
plaatje uit en kan de dakbedekking beschadigd worden.
Gebruik boren met de juiste afmeting wanneer er gaten moeten voorgeboord worden (beton). Maak na het
boren ook steeds de ondergrond zuiver, vooraleer de bevestigingen aan te brengen.
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4.5 Verkleving met PU-lijm

De richtlijnen in dit deel zijn van toepassing op dakafdichtingssystemen waar RESISTA en ISOGARD HD
platen met een één- of tweecomponentenlijm op basis van PU-schuim op de ondergrond verlijmd worden.
De verlijming mag rechtstreeks uitgevoerd worden op een zuivere en droge stalen, betonnen of houten
ondergrond, op een dampscherm, op andere isolatie of op een bestaande bitumineuze dakafdichting. Deze
methode wordt ook gebruikt om een tweede laag isolatie, een afdekplaat of afschotisolatie te verlijmen.
Bij het verlijmen dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:

Plaatsing isolatie
Gebruik enkel platen met een maximum formaat van 1200 x 1200 mm. Plaats de platen in daksystemen
waar de dakafdichting volledig gekleefd wordt steeds met het Firestone logo (RESISTA AK) zichtbaar aan de
bovenzijde of de fabrieksmarkering (RESISTA MG en ISOGARD HD) naar beneden.

Verwerkingsrichtlijnen lijm
Volg steeds de richtlijnen van de lijmfabrikant aangezien er verschillende producten op de markt zijn. Bij
ééncomponentenlijmen is het opschuimen verschillend afhankelijk van de samenstelling en wordt deze in de
hand gewerkt door de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Gebruik enkel lijmen van een erkende
fabrikant waarvan de toepasbaarheid bewezen is door windtesten. De lijmfabrikant moet de toepasbaarheid
van de lijm kunnen aantonen.

Apparaat
Gebruik een geschikt apparaat om de lijm op de ondergrond aan te brengen. Zorg dat het mondstuk van het
apparaat zuiver is en controleer voor gebruik of alles naar behoren werkt.
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Kleeftest
Test de verkleving bij aanvang van iedere werkdag en controleer tijdens de dag regelmatig of de lijm
voldoende opschuimt en de platen voldoende aan de ondergrond hechten (blijvend contact).
Bij een tweecomponentenlijm dient nagekeken worden of beide componenten op de juiste wijze gemengd
zijn. Gebruik een stuk RESISTA isolatie of een stuk ISOGARD HD dekplaat om de prestatie van de lijm te
testen. Begin de verlijming enkel wanneer de omstandigheden het toelaten en de testresultaten wijzen op
een goede verkleving.
PU-lijmen mogen niet aangebracht worden op vuile of vochtige (water, damp) ondergronden. Vermijd
ook verkleving op ruwe ondergronden of ondergronden waarvan de materialen los zitten (v.b. bestaande
bitumineuze dakbaan beschermd met loszittende leischilfers).

Aanbrengen van de lijm
De lijm wordt meestal streepsgewijs of in slingerbeweging op de ondergrond aangebracht. Zorg ervoor
dat de kleving op een gelijkmatige wijze wordt uitgevoerd. Volg de richtlijnen van de fabrikant en de eisen
die gesteld worden om te voldoen aan de berekende windbelasting. Gebruik de schema’s die hieronder
afgebeeld staan als een algemene richtlijn om de lijm aan te brengen.

Lijm

Figuur 30 - Streepsgewijze verlijming

Lijm

Figuur 31 - Verlijming in slingerbeweging

Plaats de platen in de lijm en volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot het belasten en
vastzetten van de platen. Het uitharden van de lijm is afhankelijk van de weersomstandigheden (temperatuur,
luchtvochtigheid).
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4.6 Bevestiging met ballast

De richtlijnen in dit deel zijn van toepassing op daken waar de RESISTA isolatie los gelegd wordt en het
volledige daksysteem ter plaatse gehouden wordt met een ballastlaag. Deze methode mag niet gebruikt
worden om ISOGARD HD afdekplaten te bevestigen.

Plaatsing isolatie
Leg niet meer isolatie uit dan op dezelfde werkdag op een veilige wijze kan afgedicht en geballast worden.
Plaats de platen met verspringende en gesloten voegen. Controleer of de platen nauw aansluiten in de
kimmen en gebruik een tijdelijke belasting, een mechanische bevestiging (één bevestiging per plaat) of
koudlijm om het verschuiven van de isolatie te beletten.

Aanbrengen van ballast
Bedek de isolatie zo vlug mogelijk met de dakafdichting, eventuele beschermlaag en ballast. Breng indien
nodig een tijdelijke ballast aan om te verhinderen dat de dakbedekking opgetild wordt en de isolatieplaten
ten opzichte van elkaar verschuiven. Verdeel de ballast over de ganse oppervlakte zodat de onderconstructie
niet overbelast wordt.
Zorg dat het gewicht van de ballastlaag in iedere dakzone voldoende is om de berekende windbelasting op
te vangen. Wanneer men grind gebruikt, dient de dakbedekking volledig bedekt te zijn.

50

4.7 Verkleving met bitumineuze producten

De richtlijnen in dit deel zijn van toepassing in bitumineuze daksystemen waar de platen verlijmd worden met
bitumineuze koudlijm of warme bitumen. Deze methode mag niet worden toegepast om een tweede laag
isolatie te verlijmen.

Plaatsing isolatie
Verkleef enkel platen met een maximum grootte van 1200 x 1200 mm. Plaats de platen in daksystemen
waar de dakafdichting volledig gekleefd wordt steeds met het Firestone logo (RESISTA AK) zichtbaar aan de
bovenzijde of de fabrieksmarkering (RESISTA MG en ISOGARD HD) naar beneden.

Aanbrengen kleeflaag
Warmgeblazen bitumen is minder geschikt voor toepassing op geprofileerde stalen platen (snelle afkoeling
en is ook niet aanbevolen op een ondergrond uit planken (lekken van bitumen tussen de voegen). De
temperatuur van de bitumen mag maximaal 180°C bedragen.
Het gebruik en de eigenschappen van bitumineuze koudlijmen verschillen volgens de soort. Bij gebruik
moeten steeds de verenigbaarheid van ondergrond, lijm en de bekleding van de isolatieplaat nagegaan
worden. Volg steeds de voorschriften van de lijmfabrikant en de desbetreffende technische goedkeuring van
de dakafdichting.
Bij verkleving met warme bitumen wordt de ondergrond vooraf meestal met een laag kleefvernis behandeld.
Plaatsing gebeurt door een volle laag bitumen op de ondergrond te gieten en de isolatieplaten in de nog
warme bitumen te drukken. De bitumen mag ook in slingerpatroon (gedeeltelijke verkleving) aangebracht
worden. De plaatser dient ervoor te zorgen dat voldoende bitumen wordt aangebracht en dat de isolatie
onmiddellijk geplaatst wordt vooraleer de bitumen opstijft en zijn kleefvermogen verliest.
Bitumineuze koudlijmen worden eveneens volvlakkig of met gelijkmatig verdeelde strepen op de ondergrond
aangebracht. In de rand- en hoekzones van het dak en op daken die blootgesteld zijn aan hoge windbelastingen
dient een grotere hoeveelheid kleefstof aangebracht te worden of moeten de platen bijkomend mechanisch
bevestigd of geballast worden.
De plaatser dient bij een gedeeltelijke verkleving met een bitumineus product ervoor te zorgen dat minstens
50% van de ondergrond met kleefstof bedekt is. Bij verkleving met warme bitumen wordt een verbruik van
1.5 kg per m² aanbevolen.
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5. INSPECTIE
De plaatsing van de RESISTA of ISOGARD HD platen moet tijdens de werkzaamheden regelmatig gecontroleerd
worden. Alle fouten dienen gecorrigeerd te worden voor het aanbrengen van de dakafdichting.
Gebruik Tabel 14 als controlelijst tijdens iedere inspectie.
ONDERWERP VAN
CONTROLE

EIS

1 - WERFORGANISATIE
OPSLAG MATERIALEN

De materialen moeten opgeslagen zijn in een droge en beschutte omgeving. Er mogen zich op het dak geen losse,
onbeschermde platen bevinden.

VEILIGHEID

Dient te beantwoorden aan de plaatselijke voorschriften.

ZUIVERHEID

Er mag zich op het dak geen afval, vuil of vreemde materialen bevinden die de kwaliteit van de uitvoering in het
gedrang kan brengen.

STROOMVOORZIENING

De stroomvoorziening dient voldoende en van goede kwaliteit te zijn en elektrische snoeren moeten de juiste sectie,
bescherming en lengte hebben.

APPARATEN, GEREEDSCHAP

Gebruik het juiste gereedschap en zorg ervoor dat het in goede staat is.

2 - MATERIALEN KEUZE
De cachering moet aangepast zijn aan het dakafdichtingssysteem.
ISOLATIEPLAAT

De grootte van de platen moet aangepast zijn aan het dakafdichtingssysteem.
Bij plaatsing op geprofileerde staalplaten moet de plaatdikte aangepast zijn aan de golfopening van de staalplaat.

MECHANISCH BEVESTIGINGSSYSTEEM

De bevestigers moeten aangepast zijn aan de ondergrond, voldoende lengte hebben en hun statische uittrekwaarde
moet beantwoorden aan de berekende windbelasting.
De bevestigingsplaatjes moeten de juiste grootte en vorm hebben en compatibel zijn met de bevestigers.

LIJM

De lijm moet compatibel zijn met de ondergrond en de cachering van de isolatieplaat. Doe een kleeftest in geval
van twijfel.

3 - ONDERGROND
ALGEMEEN

De ondergrond moet geschikte voorwaarden bieden voor een correcte plaatsing.

4 - DAMPSCHERM
TYPE

Op beton wordt een dampscherm vereist (de plaatsing van een PE film is niet toegelaten, het type dampscherm
moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften).

AANSLUITINGSHOOGTE

Het dampscherm dient uit te steken boven het niveu van de isolatie en doorgetrokken tot de aansluitingshoogte die
voorgeschreven is door de plaatselijke bouwvoorschriften.

AFDICHTING

Het dampscherm dient correct verlijmd te worden tegen opkanten en dakdoorvoeren en op de juiste wijze afgedicht
aan de bovenzijde.

Tabel 14 - Controlelijst voor inspectie
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ONDERWERP VAN
CONTROLE

EIS

5 - RESISTA / ISOGARD HD
De platen dienen met verspringende en gesloten voegen geplaatst te zijn, voegen mogen niet groter dan 5 mm zijn.
Op geprofileerd staal moeten de platen met de lange zijde dwars op de golfrichting geplaatst worden. Controleer
ook of platen aan het uiteinde niet te veel uitkragen.
Passtukken moeten een minimum grootte hebben (minimum breedte 300 mm).
ALGEMEEN

Wanneer ter plaatse van dakranden kepers worden geplaatst, moet de bovenzijde van de RESISTA / ISOGARD HD
platen op hetzelfde niveau liggen als de keper.
De platen moeten vlak liggen, hoogteverschillen tussen de plaatranden mogen niet meer dan 3 mm bedragen zodat
de ondergrond voor de dakafdichting zo vlak mogelijk is.
In het geval de dakafdichting verlijmd wordt moet de plaat met de correcte zijde naar boven geplaatst zijn.

TWEEDE LAAG

Bij een meerlaags isolatiesysteem dient de tweede laag t.o.v. de eerste laag verspringend geplaatst te worden.

AANSLUITING AAN OPKANT / ROND
DOORVOEREN

De platen dienen in de kimmen goed aan te sluiten. Eventuele voegen dienen met een geschikt materiaal opgevuld
te worden.

AFSCHOTISOLATIE

De platen dienen geplaatst te zijn in de volgorde zoals aangeduid op het legplan.
De platen dienen in iedere dakzone bevestigd te zijn met het effectief aantal nodige bevestigingsplaatjes (in functie
van de windbelasting en de ATG van de dakafdichting)

MECHANISCHE BEVESTIGING

De bevestigingsplaatjes dienen op een gelijkmatige wijze verdeeld te zijn.
De bevestigingsplaatjes moeten vlak liggen en de isolatieplaat voldoende klemmen. De schroeven moeten
vertikaal geplaatst zijn zonder overdreven aan te draaien. De kop van de schroef moet onder het vlak van het
bevestigingsplaatje liggen. De bevestigingsplaatjes mogen niet vervormd zijn of los liggen en de cachering van de
isolatie mag geen zichtbare beschadigingen vertonen.
De platen moeten een vlakke ondergrond vormen zonder belangrijke hoogteverschillen (ter plaatse van randen).

VERKLEVING
De platen moeten stevig verankerd zijn aan de ondergrond.
BALLAST

De platen worden op een veilige manier ter plaatse gehouden met voldoende ballast.

6 - AFGEWERKT OPPERVLAK
ALGEMEEN

Het afgewerkt dakvlak is droog, zuiver en vlak zonder losse materialen. Er zijn zichtbaar geen natte, kromme of
beschadigde platen.

Tabel 14 - Controlelijst voor inspectie
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This document is meant only to highlight Firestone’s products and specifications. Information is subject to change without notice. All
products and specifications are listed in approximate weights and measurements. For complete product and detail information, please
refer to the technical information posted on www.firestonebpe.com. Firestone takes responsibility for furnishing quality materials which
meet Firestone’s published product specifications. As neither Firestone itself nor its representatives practice architecture, Firestone
offers no opinion on and expressly disclaims any responsibility for the soundness of any structure on which its products may be applied.
If questions arise as to the soundness of a structure or its ability to support a planned installation properly, the owner should obtain
opinions of competent structural engineers before proceeding. Firestone accepts no liability for any structural failure or for resultant
damages and no Firestone Representative is authorized to vary this disclaimer.
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