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Inleiding Vekudak b re n g t d u u r z a m e k wal ite it i n
het b ouw wer k

ActiefDak™ is de nieuwe standaard voor elk dak met PV Panelen

Ketensamenwerking levert kwaliteit
Vekudak is opgericht in 1988 en is de vereniging van 4 A-merk fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking actief in Nederland en België. Vekudak is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en NRK Bouw.
De Vekudak-leden zien het dak als een grote uitdaging en een kwalitatief dak als het resultaat van gedegen
ketensamenwerking. Zij hebben allen een partnernetwerk van professionele dakbedekkingsbedrijven. De nauwe
samenwerking waarborgt een hoogwaardig kwaliteitsdak. Als ketenpartners investeren zij in een veilig en duurzaam
product van hoge kwaliteit. De dakbanen zijn voorzien van het EUATc Keurmerk en KOMO attest met productcertificaat. Tevens voldoen zij aan de NEN 6050, de norm met ontwerpeisen voor brandveilig werken aan daken.
Een PVC dakbaan is van hoge kwaliteit. Het kan efficiënt en zonder open vuur op een dak wordt aangebracht en is
in vele kleuren leverbaar. Plat, hol, bol of golvend: met PVC-dakbedekking zijn uiteenlopende verschijningsvormen
mogelijk met passende aansluitdetaillering en creatief gebruik van kleur. Maar ook tuin- en parkeerdaken en daken
die een nadrukkelijke zichtfunctie hebben vragen om een PVC dakbaan. Aanpassingen in het dak zijn ook na jaren
nog eenvoudig uit te voeren, daarnaast is een PVC dak onderhoudsarm. Een PVC dakbaan heeft een levensduur
van 30 jaar (bron SBR) en verontreinigt het hemelwater niet. Aan het eind van de levensduur wordt de PVC dakbaan
hoogwaardig gerecycled.
Ook op milieugebied scoort de PVC dakbaan uitstekend. Het positieve milieuprofiel van de PVC kunststofdakbedekking is vastgelegd in het MRPI©-blad, van de onafhankelijke stichting MRPI. Voorjaar 2013 presenteerde Vekudak
de geheel vernieuwde LCA en het MRPI blad. De milieudata zijn ook beschikbaar via de Nationale Milieudatabase
van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) zodat bouwpartijen de juiste milieuprestatieberekening materialen kunnen
berekenen.

ActiefDak™
Steeds vaker wordt de uitstraling van een bouwwerk bekroond met een spannende uitvoering van het dak. Het dak
van nu is een ‘Actief Dak’. Het karakter verandert. De ooit onzichtbare vijfde gevel wordt werkvloer van technische
installaties en personen. Het traditionele dak is daarop niet of nauwelijks ontworpen. Dat maakt grote risico’s
als dakschade en lekkage zeer reëel. Daarom introduceerde Vekudak in 2009 de nieuwe merknaam ActiefDak™
waarvan het hart wordt gevormd door de 1,5 mm dikke polyesterversterkte PVC dakbaan. Deze is 25% dikker dan de
gemiddelde dakbaan en beschermt het dak het best tegen intensief gebruik en extreem weer. Zo heeft de dakbaan
van 1,5 mm dikte een 40% langere levensduur, terwijl het materiaalgebruik aan PVC slechts 25% stijgt. Dit klasse
daksysteem is elders in Europa, zoals in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland, al standaard en verovert nu ook de
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Inleiding Vekudak b re n g t d u u r z a m e k wal ite it i n
het b ouw wer k
markt in Nederland en België.

Montagevoorschriften voor Photovoltage panelen
De sterke groei in de plaatsing van Photovoltage panelen, kortweg PV-panelen heeft Vekudak doen besluiten tot
het uitbreiden van de montagevoorschriften voor PVC dakbanen met speciale voorschriften voor de montagevoorschriften voor Photovoltage panelen. Het gebruik van het ActiefDak™ voor het vangen van zonne-energie
stelt namelijk speciale eisen aan de PVC dakbaan, het isolatiepakket en de constructie van het dak. Ook de locatie
en oriëntatie van het dak zijn belangrijk, omdat beiden in hoge mate de windbelasting op de PV-panelen en de
dak(baan) bepalen.
Vekudak beschrijft in de voorschriften aan welke eisen het dak moet voldoen. Na de algemene bepalingen in
hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de dakbaan doorborende systemen en in hoofdstuk 3 op de
niet-dakbaan doorborende systemen.
Vekudak wenst u veel duurzame energiewinst met het monteren van PV-panelen. De leden van Vekudak en hun
partners zijn u graag van dienst.

Erik de Ruijter
Voorzitter Vekudak
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1.

Algemene bepalingen

Deze montagevoorschriften worden opgesteld in het kader van een garantiedossier dat van toepassing is voor het
installeren van rigide Photovoltage panelen op platte daken waarvan de waterdichting uitgevoerd werd met polyester
weefsel versterkte pvc kunststof dakbanen met een nominale dikte van 2 mm.
Opdat de verwachte levensperiode van 20 jaar voor de installatie op het dak zou kunnen worden bereikt, dient er
conform het garantiedossier van de fabrikant controle te worden uitgevoerd.
In de montagevoorschriften van toepassing voor de installatie van mechanisch bevestigde PV-panelen wordt het
volgende onderscheid gemaakt:
• dakbaan doorborende systemen (zie hoofdstuk 2)
• niet-dakbaan doorborende systemen (zie hoofdstuk 3)

De montagevoorschriften hebben betrekking

De montagevoorschriften voorzien in vlak

op de juiste verbindingswijze van PV-panelen

liggende en gekantelde PV-panelen.

met de hierboven omschreven dakafwerking, en
ontslaan de installateur niet van de verplichting
eveneens de richtlijnen en bepalingen in
ogenschouw te nemen en op te volgen zoals

Bestaande daken die de voorbije 3 tot maximaal

omschreven door het “WTCB” of het ISSO

5 jaar voorzien werden van een nieuwe

handboek HBZe “zonne energie”, noch van het

dakbaan, komen in aanmerking mits gunstige

controleren van de stabiliteit van het gebouw

resultaten bekomen worden na het uitvoeren

inzake het opnemen van extra krachten. Hierbij

van de volgende testen:

dient de berekening van de windbelasting van
het beoogde dak te geschieden conform en te
voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

• las-test
• bepalen aanwezigheid weekmakers
• koude plooi test

conform BRL 1511 deel 1.
De montagevoorschriften zijn van toepassing

Bij een positief resultaat kan de installatie

voor bestaande- en nieuwe daken, in zoverre

uitgevoerd worden. Bij een negatief resultaat zal

wordt voldaan aan de eisen zoals verder

nagekeken worden in hoeverre een voorafgaan-

uiteengezet in deze montagevoorschriften en

delijke partiële dan wel volledige renovatie van

de daken zich niet binnen een 3 km zone van

de dakbanen noodzakelijk is.

een kustlijn bevinden.
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1.

Algemene bepalingen

Dakbanen die meer dan 5 jaar geleden

Deze montagevoorschriften hebben geen

geplaatst werden, komen niet in aanmerking

betrekking op het elektrotechnische deel van

voor het plaatsen van PV-panelen volgens deze

de aansluiting van PV-panelen. Dit dient door

voorschriften.

de installateur uitgevoerd te worden conform
de wetten, richtlijnen, voorschriften van de
leverancier van de PV-panelen, waarbij een
aarding van de structuur gegarandeerd dient te

De PV-panelen worden mechanisch bevestigd

worden.

op het platte dak conform de algemene
bepalingen volgens BRL 1511 deel 1 en delen
2-4 , BRL 4702/vakrichtlijn 2010 deel 1 en delen
B en D of conform TV239/TV215.

Voor de specifieke uitvoering van het project
zijn de montagevoorschriften van de fabrikant
van toepassing, die door de installateur dienen
te worden gevolgd.

Het veld van aaneengesloten geplaatste
PV-panelen bedraagt maximaal 12 m x 12 m. Bij
overschrijding van deze afstanden dienen uitzetvoegen voorzien te worden in de bovencon-

Inzake onderhoud zijn de onderhoudsvoor-

structie .

schriften van de fabrikant van de kunststof
dakbanen van toepassing dewelke terug te
vinden zijn in het garantiedossier van deze
fabrikant.

De dakstructuur is opgetrokken in hout, staal of
beton.
De montagevoorschriften waarborgen een
optimale afbouw van het systeem bij vervanging
Indien de panelen geplaatst worden op een type

of einde levensduur, zodat de verschillende

warm dak dan dient de isolatie voor het plaatsen

onderdelen optimaal kunnen gerecycled

van vlakke panelen te voldoen aan:

worden. De pvc-dakbanen worden hierbij

• begaanbaarheidsklasse C of D volgens BRL 1309
• een drukweerstand van minimaal 200 kpa voor

afzonderlijk ingezameld via Roofcollect (meer
info via www.roofcollect.com ) en herwerkt.

MWR en 150 kpa voor EPS, XPS, PIR en PUR
dakisolatieplaten.
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2.

H et pl aats en van P V- p anele n o p b est aand e d ake n
co nfo rm de “dak b aan d o o r b o rend e ” sy ste m e n

De montageplaat van de console (zie figuur 2.1) wordt
bovenop de dakbedekking geplaatst en met geschikte
bevestigingsmiddelen door de dakbedekking en
isolatie aan de dragende dakstructuur bevestigd.

De bevestigingsmiddelen die hiervoor gebruikt
worden mogen geen koudebruggen veroorzaken en

FIGUUR 2.1

dienen bedoeld te zijn voor de dragende dakstructuur.
Hiertoe worden uitsluitend nylon (polyamide) tules
met stalen schroef gebruikt: snelbouwschroeven,
metaal-parkers of betonschroeven (zie figuur 2.2).

De nylon tules moeten een schoteldiameter hebben
van 45 mm. Andere kunststoffen zijn niet toegestaan.
FIGUUR 2.2

De rekenwaarde van de bevestigingsmiddelen moet
tenminste 500 N per stuk bedragen. Deze rekenwaarde
wordt bepaald conform NEN 6707 / NPR 6708 of
volgens TV215 / TV239 (WTCB).

Elk van de 4 bevestigingsmiddelen wordt met nylon
tule gemonteerd. Slagpluggen zijn niet toegestaan.

FIGUUR 2.3

De manchet van de console wordt daarna verlast met
de montageplaat en de onderliggende dakbedekking
(zie figuur 2.3).
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2.

H et pl aats en van P V- p anele n o p b est aand e d ake n
co nfo rm de “dak b aan d o o r b o rend e ” sy ste m e n

FIGUUR 2.4

Bij montage op staaldaken mag enkel het bovenvlak van het geprofileerde staalprofiel worden
gebruikt.

De montageplaat van de console verdeelt de belastingen van zowel het gewicht van het systeem
als de opwaartse windbelasting door de mechanische bevestiging aan de dragende dakstructuur.

Drukbelasting wordt verder verdeeld door schroefbare stempels van kunststof welke tussen de
consoles op de dakhuid geplaatst worden (zie figuur 2.4) en door de installateur onder de laagst
liggende horizontale constructiedelen (bevestigings-profielen) worden geplaatst.

Afhankelijk van de te verwachten windlast wordt het aantal te plaatsen consoles berekend volgens
de Nederlandse norm NEN-ISO 7250, waarbij de hellingshoek van de zonnepanelen in acht wordt
genomen.
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2.

H et pl aats en van P V- p anele n o p b est aand e d ake n
co nfo rm de “dak b aan d o o r b o rend e ” sy ste m e n

FIGUUR 2.5

Tijdens het uitlijnen moet er op worden gelet
dat de montageplaat niet op overlappen in
de dakbedekking wordt geplaatst om zo vlak
mogelijk gemonteerd te worden.

De opbouw van de bovenconstructie wordt
bovenop de console geconstrueerd door de

FIGUUR 2.6

constructeur / installateur (zie figuur 2.5 en
2.6). De materialen hiervoor dienen in de 40
mm brede montage vorken van de console
te passen. De vorken mogen niet uit- of
dichtgebogen worden, maar wel eventueel
van vulplaten te woren voorzien, teneinde de
gebruikte (smallere) profielen naadloos aan te
laten sluiten.
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3 .1

H et pl aats en van P V- p anele n o p b est aand e d ake n
co nfo rm de “niet - d ak b aan d o o r b o re nd e” sy steme n

Het aluminium verstevigingsprofiel van 3 m lengte,
omgeven door een pvc profiel, wordt evenwijdig met
én naast de overlap/lasnaad van de dakbaan geplaatst
zodat er geen trekkrachten worden overgebracht
op de las ervan. Indien het veld van PV-panelen de
12 m overschrijdt in de lengterichting van het profiel,
worden de opeenvolgende verstevigingsprofielen met
een 50 mm uitzetvoeg geplaatst.
Bij plaatsing dwars op de richting van de helling

FIGUUR 3.1

worden de opeenvolgende PVC-profielen geplaatst
met telkens een tussenafstand van:
• min. 200 mm,
• in functie van de afmeting van de te plaatsen
PV-panelen.
Het pvc-profiel wordt langs beide zijden gelast op de
onderliggende pvc-dakbaan.

FIGUUR 3.2

Indien de dakstructuur een staaldak betreft, dient
de dakbaan loodrecht op de profileringsrichting van
het staaldak bevestigd te worden, zodat niet alle
bevestigers verankerd worden in één doorlopend
bovenvlak van het geprofileerde staalprofiel conform
BRL 4706 “Mechanische bevestiging” of de TV 239
“Mechanische bevestiging van de isolatie en de
afdichting op geprofileerde staalplaten”.
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3 .1

H et pl aats en van P V- p anele n o p b est aand e d ake n
co nfo rm de “niet - d ak b aan d o o r b o re nd e” sy steme n

FIGUUR 3.3 Uitzetvoeg

Op het verstevigingsprofiel wordt een multifunctioneel verankeringsprofiel geplaatst. Bij plaatsing
van meerdere velden van PV-panelen worden de
verankeringsprofielen iedere 12 meter voorzien van
een schuivend verbindingsstuk, teneinde zettingen op
te vangen en de velden onderling te koppelen.
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3 .2

H et pl aats en van v lak liggend e P V- p anele n

FIGUUR 3.4

Ieder PV-paneel wordt bevestigd op 2 verankeringsprofielen. De verankeringsprofielen liggen mooi
gelijkmatig verdeeld ten opzichte van de te plaatsen
PV-panelen. De verankeringsprofielen blijven daarbij ¼
(van de lange zijde van het PV-paneel ) verwijderd van
de randen.

De PV-panelen worden met klemmen en bouten
bevestigd, geleverd door de leverancier van de
PV-panelen.
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3 .3

H et pl aats en van ge kante ld e P V- p anele n

Op het verankeringsprofiel worden
aluminium driehoeken geplaatst
die met 2 bouten en moeren
bevestigd zijn aan het verankeringsprofiel. De helling waarmee de
driehoeken gekanteld staan, is vast
en bedraagt 10° of 15°.

De driehoeken worden onderling
verbonden door multifunctionele
verankeringsprofielen (verste-

FIGUUR 3.5 Voor dakbanen in noord-zuid richting

vigingsprofielen) met bouten
en moeren bevestigd op de
driehoeken.

FIGUUR 3.6 Voor dakbanen in oost-west richting
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3 .3

H et pl aats en van ge kante ld e P V- p anele n

Ieder PV-paneel wordt bevestigd op 2 verstevigingsprofielen. De verstevigingsprofielen liggen
mooi gelijkmatig verdeeld ten opzichte van de
te plaatsen PV-panelen.

De PV-panelen worden bevestigd met klemmen
en bouten geleverd door de leverancier van de
PV-panelen.

FIGUUR 3.7 Voor dakbanen in noord-zuid richting

FIGUUR 3.8 Voor dakbanen in oost-west richting

FIGUUR 3.9 Voor dakbanen in noord-zuid richting

FIGUUR 3.10 Voor dakbanen in oost-west richting
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