
Blokken op blok  verbanden

In de nieuwe Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 
uitgave 2013, zijn blokverbanden als aanbrengprincipe voor 
eenlaagse en meerlaagse bitumen dakbedekkingssystemen 
ongewijzigd gehandhaafd.

nu kent het blokverband als aan-
brengprincipe vóór- en tegen-
standers. VEBIDAK hanteert het 

standpunt dat blokverbanden kunnen, 
mits zorgvuldig aangebracht volgens een 
in de Vakrichtlijn omschreven methode.

De kenmerkende eigenschap van een 
blokverband is dat de dwarsoverlappen 
van de dakbanen in één lijn liggen. In geval 
van krimp van de dakbanen wordt de 
kracht op deze dwarsoverlappen ver-
sterkt doordat de krachten van alle naast 
elkaar gelegen banen in dezelfde richting 
werken. Er is daarom een grote kans dat 
de dwarsoverlappen gaan opentrekken.

meeRlaagSe SySTemeN
Voorgeschreven is dat tussen de afzon-
derlijke ‘blokken’ ter vervanging van de 
‘normale’ dwarsoverlappen, een sluitbaan 
wordt aangebracht. Deze sluitbaan moet, 
in meerlaagse systemen, aan beide zijden 
een minimale overlap hebben van 15 cm. 
Bij sluitbanen met een breedte van  
1 meter liggen de afzonderlijke blokken 
daardoor maximaal 70 cm uit elkaar.

Tevens dienen de langsoverlappen van de 
onderlaag ten opzichte van de langsover-
lappen van de toplaag te verspringen. Het 
is ook niet wenselijk dat de dwarsoverlap-
pen van de onderlaag, die meestal een 
grotere lengte kent dan de dakbanen van 

de toplaag, samenvallen met de dwars-
overlappen van de toplaag. In dit type 
blokverband gaat het vaak mis met de 
breedte van de overlapping met de sluit-
baan. De minimale breedte van 15 cm 
wordt vaak niet aangehouden.

EEnLAAGsE sYsTEMEn
Bij eenlaagse systemen worden de blok-
ken stuikend tegen elkaar aangebracht en 
wordt een sluitbaan van minimaal 90 cm 
breedte toegepast.

Bij toepassing van een blokverband dient 
altijd een sluitbaan te worden aange-
bracht. Indien de dwarsoverlappen van de 
dakbanen van afzonderlijke blokken 
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CONClUSie
Het aanbrengen van dakbanen in blokver-
band kan tijdens de uitvoering voordelen 
opleveren. Te denken valt hierbij aan onder 
meer snelheid. Indien de toplaag van het 
dakbedekkingssysteem middels koude 
kleefstof wordt aangebracht is het zelfs 
de enige efficiënte applicatiemethode.

Bij inspecties blijkt dat meer dan de helft 
van de bij blokverbanden onjuist worden 
aangebracht. Niet zelden heeft het herstel 
grotere nadelen – in de vorm van verdik-
kingen in het dakbedekkingssysteem – 
dan het accepteren van de gebreken. Met 
als resultaat dat de opdrachtgever genoe-
gen moet nemen met een dak van een 
mindere kwaliteit.   

Creatief (maar fout) blokverband

niet gestuikt maar gedicht worden, ont-
staan kruisnaden en aanzienlijke ver-
dikkingen, zichtbaar in de sluitbaan.

Bij toepassing van dit blokverband wordt 
vrijwel nooit waargenomen dat de dak-
banen stuikend worden aangebracht, 
maar meestal worden de dwarsover-
lappen gedicht. Soms wordt zelfs de 
sluitbaan achterwege gelaten.

Regelmatig is ons een zeer creatieve 
interpretatie van een blokverband c.q. 
halfsteens verband opgevallen:  de blok-
ken verspringen onderling een halve 
baanbreedte. 

Kruisnaden worden dan inderdaad voor-
komen, maar aan alle andere eisen wordt 
hiermee natuurlijk niet voldaan. De 
dwarsoverlappen van de dakbanen liggen 
immers nog steeds op één lijn. Daarbij is 
het vrijwel onmogelijk dat de eerste laag 
van het dakbedekkingssysteem (die 
meestal een grotere lengte heeft dan de 
dakbanen van de toplaag) wordt aange-
bracht zonder dat de langsoverlappen 
van de eerste en de tweede laag op z’n 
minst gedeeltelijk samenvallen. 
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verhoeven@sbd.nlMET SBD ALTIJD OP DE HOOGTE

Tel.: 030-606 21 12, info@sbd.nl, www.sbd.nl

U wilt op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van arbo en veiligheid in de dakbedekkingsbranche? 

Dan moet u bij SBD zijn. Wij geven voorlichting en ondersteuning op maat over arbeidsomstandigheden, veiligheid, verzuim- 

en loopbaanbeleid. 

-  Arbovoorlichters/MVK: de beste coach voor dakdekkers en dakbedekkingsbedrijven. Zij komen naar u toe voor oplossingen in de 

praktijk: conform de afspraken in de arbocatalogus en naar de laatste stand der techniek.

- Helpdesk Verzuim (info@sbd.nl): binnen 2 werkdagen reactie op uw vraag. 

SBD – ingesteld door VEBIDAK en vakbonden CNV/FNV – is hét kennisinstituut inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt-

beleid voor de platte daken.
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Van Roij Fasteners b.v.
Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne (NL)

T:  0493 315885
F:  0493 310721

Meer informatie?
W: www.vrf.eu
E : info@vrf.eu
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