Refe
R eren
ntieprojject
SlimFix
S
x RenoTwin
“De snelhe
eid van verwerk
king is ge
eweldig. Omdatt we min
nder han
nden in de
d

ouw hebb
ben moe
eten we
e kijken n
naar een
n effectiievere m
manier va
an renoveren.
bo
SliimFix Re
enoTwin is
i een sterke en
n handza
ame dak
kplaat di
die uiterm
mate een
nvoudig
g
en
n snel te monterren is”.
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een
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pdrachtge
ever: Meijjander Wonen
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Aa
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Berrthil van L
Lenthe, pro
ojectleider bij dakdekkkersbedrijf Dunnewind-DeLangee, heeft al bij meerd
dere
projjecten ervaring opgeda
aan met SliimFix Reno
oTwin. Toch ontdekt
o
hij telkens weeer nieuwe fa
acetten van het
con
ncept waarm
mee hij lasttige uitdagin
ngen aan ka
an gaan.

De
e uitdagingen bij dit project
De buitenmure
en zijn mett 20 cm is
solatie geïssoleerd. Do
oordat de woningen
w
eeen bestaan
nd dakbescchot
heb
bben, moett er dus een
e
constru
uctief oversstek gecreë
ëerd worde
en. De meeeste na-iso
olatieplaten die
ontw
wikkeld zijn
n voor besta
aand dakbes
schot hebbe
en geen kantregels of onderplaat die draagkrachtig genoeg
zijn om een g
gootconstru
uctie + pan
nnen te dra
agen. Daarrnaast wil de
d woningsstichting zo
o min mogelijk
ove
erlast voor d
de bewoners en het bestaande da
akbeschot laten zitten.
Een
n andere uitdaging is dat
d het dak
kbeschot va
aak een lich
hte doorbuig
ging vertoonnt. Bovendiien bestaat het
dak
kbeschot o.a
a. uit een houtwolcem
h
entplaat me
et een 11 mm
m tengel die
d door veeroudering zeer
z
kwetsb
baar
is. De dakdekkker wil da
aarom de panlatten
p
n
niet verwijd
deren om zo
z nog steevigheid in de bestaa
ande
ond
derconstructtie te behou
uden.

De
e zoektoccht
Volgens Berth
hil van Lenthe gaat Du
unnewind-D
Delange in haar
h
zoe
ektocht naar de beste oplossing
o
nooit over ee
en nacht ijs
s: “In
onz
ze werkpla
aats hebbe
en wij een
n opstelling
g gemaakt en
verschillende ttypes dakp
platen/metho
oden getesst op krachtt en
verw
werking. Bo
ovendien hebben
h
we naar een nieuwe ma
anier
voo
or het aanbrengen van
n de dakplaten gekeke
en, namelijk
k om
de dakplaten b
bovenop de
e panlatten te
t monteren
n”.

ww
ww.isobo
ouw.nl/SllimFixRe
enoTwin

“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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“Da
ankzij de construcctieve sterrkte van d
de isolatiieplaten kunnen
k
w
we de dak
ken aan de
d
buitenzijde o
opnieuw strak uitlijijnen. De extra gro
ote houte
en regels zijn ook ideaal vo
oor een
aftim
mmering
g of de rea
alisatie va
an oversttekken”.

Re
enovatie 400 woning
gen Miiddelbu
urg
Opd
drachtgever: Woo
ongoed Middelburg
M
g
Aan
nnemer: Bouwbed
drijf Schrijver ’s-Grravenpold
der
Dak
kdekker: Leo Neliss BV Noo
ord-Scha rwoude
Twin
Pro
oducttoep
passing: SlimFix
S
Reno
R
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Klaas Zwerus,, projectleid
der bouwbe
edrijf Schrijvver, heeft in
nmiddels ru
uime ervarinng in de toepassing van de
SO-gecertificceerde Slim
mFix RenoTwwin dakplate n. Hij ziet met
m name de
d praktischhe voordelen
n:
ISS
“W
Wij hebben bij dit proje
ect voor SlimFix Reno
oTwin gekoz
zen omdat de platen vvrijdragend kunnen worden
w
gem
monteerd. D
De daken he
ebben een ‘zeeg’ (doo
orbuiging). Met
M SlimFix
x RenoTwin kkunnen we de
d daken aan
a de
buittenzijde opn
nieuw strakk uitlijnen. Grote
G
verzakkkingen in het
h dakvlak kun je er u it halen. Bijj een anderre klus
heb
bben we de
eze plaat ook
o
toegep
past. Hier h
hebben we de plaat op
o diverse plekken circa 10 cm “ vrij
Twin
bev
vestigd”. Da
ankzij het gebruik van SlimFix Re no
staatt het eindres
sultaat er w
weer strak bij”.
“Oo
ok de 3 ing
gelijmde ho
outen tenge
els komen g
goed van pas.
p
De exttra grote reegels zijn id
deaal om er
e een
aftim
mmering off overstekke
en mee te re
ealiseren”.
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