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“Na uitvoerige testen viel onze keuze uiteindelijk op de SlimFix RenoTwin dakplaten van IsoBouw. Deze 
dampopen na-isolatieplaat met 3 geïntegreerde houten regels van 40x44 mm bleek de beste 
oplossing. Met de vrijdragende SlimFix RenoTwin platen in combinatie met de bijgeleverde 
positioneerschroeven kunnen we de doorbuiging van het dak eenvoudig corrigeren en de panlatten 
laten zitten. Daarnaast bood IsoBouw met SlimFix RenoTwin ook de beste methode om een overstek te 
realiseren”.   

 

De ervaringen 

De vraag is natuurlijk of SlimFix RenoTwin aan het verwachtingspatroon heeft voldaan? Wij ontvangen 
hierop een enthousiaste reactie van de heer Van Lenthe:   

Snelle montage en direct waterdicht 

“In de praktijk kwamen we erachter dat de montagewijze van SlimFix RenoTwin enorm veel voordelen 
heeft. Nadat de pannen zijn verwijderd,  kunnen de dakplaten direct aangebracht worden. Dit zorgt 
ervoor dat we de woningen niet meer met zeilen dicht hoeven te leggen en dat we direct waterdicht 
zijn. Wel zo handig met de bewoners nog in hun woning”.  

“Ook kunnen wij de dakplaten veel sneller monteren doordat we op de bestaande latten kunnen lopen. 
In de ochtend beginnen met 4 woningen pannen verwijderen en aan het eind van de dag alle 4 
waterdicht met dakplaten en naadprofiel”.  

“De kraan die gebruikt wordt voor het verwijderen van de pannen kan direct worden ingezet om de 
dakplaten naar boven de zetten. Vanuit daar loop je de dakplaten met de hand eenvoudig uit. De 
dakplaten zijn allemaal op maat geleverd en in de nok afgeschuind. Door de veer- en groefverbinding 
zit er onderling in de platen geen verschil. De onderlinge naden zijn eenvoudig dicht te zetten met de 
bijgeleverde Reno naadprofielen”. 

   

Eenvoudige realisatie van overstekken 

“Een na-isolatieplaat wordt in de meeste gevallen 
voorzien van een afschuifregel voor de afschuifkrachten. 
Bij een overstek vervalt deze regel. In samenwerking 
met IsoBouw is er een berekening gemaakt van de 
afschuifkrachten en de belasting in de overstek. Met een 
kleine aanpassing in de bevestiging van de dakplaten 
konden we vrij eenvoudig een overstek creëren van 500 
mm”. 

“De dakplaten zijn door IsoBouw geleverd met een 50 x 
65 mm sparing in het gootdetail. Daar hebben we een 
vurenhouten  50 x 70 mm regel in gezet die we hebben 
doorgeschroefd in de verstijvers. Zo kan je eenvoudig de 
betimmering geventileerd monteren”. 

www.isobouw.nl/SlimFixRenoTwin 
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