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Intura platdakramen PGX/PGC serie

• Verkrijgbaar met geïntegreerde LED verlichting
• Voor dakhellingen van 2-15°
• Verkrijgbaar in 12 afmetingen
• Eenvoudige montage en aftimmergroef voor binnenafwerking
• Hoge isolatiewaarde Uw = 1,1 W/m2K
• 10 jaar garantie op het frame en 20 jaar op het glas
• Elektrische en manuele raamdecoratie

Platdakramen

PGC A1

PGX A4 Switch

PGX A5

Melkglas

Helder glas

Elektrisch te openen

Beloopbaar glas

Intura platdakramen brengen stijlvol daglicht, 
ventilatie en veiligheid op het platte dak. Met 12 
formaten en keuze uit een vaste uitvoering, elek-
trisch te openen, beloopbaar glas en het revolu-
tionaire switch glas (met 1 druk op de knop van 
helder glas naar melkglas), biedt Intura altijd de 
beste oplossing. Ook ideaal voor projecten.

Kijk voor meer informatie op:
www.intura.nl/platdakraam 
Of bel:
033 - 2022082

Voor elke daglichtoplossing
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De Vakrichtlijn is samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en KIWA 
BDA en vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en 
Dakbedekkingen.

Bij de herziening is ervoor gekozen om de bestaande structuur 
te handhaven en het document aan te passen aan de huidige 
inzichten en in overeenstemming te brengen met actuele wet- en 
regelgeving en de stand van de techniek zoals opgenomen in 
nieuw uitgebrachte documenten.

Voorbeelden daarvan zijn:
- BRL 1511 (dakbedekking)
- BRL 4702 (proces dakdekken)
- NTA 8292 (begroeide daken)  

De nieuwe versie van de Vakrichtlijn bevat onder meer:
- volledig vernieuwde toepassingstabellen;
- aangepaste eis acceptatie plasvorming;
- bevestiging dakbedekking bij extensieve begroeiing;
- toevoeging POCB dakbedekkingssystemen; 
- aanpassing en uitbreiding van het onderdeel gebruiksdaken;

- ontwerpvoorwaarden voor een veilig dak;
- randdetail dampremmende laag PE-folie;
- bitumenoplossingen gewijzigd in bitumenemulsies;
- toegestane verspringingen van dwarsoverlappen;
- vloeistoflassen bij PVC dakbedekking is verwijderd;
- lijmwijzer is vervallen.

De Vakrichtlijn bestaat uit vijf delen. Een algemeen deel (A), 
ontwerp en uitvoering van bitumen dakbedekkingsconstructies 
(B en C) en ontwerp en uitvoering van kunststof, rubber en POCB 
dakbedekkingsconstructies (D en E). Voor uw gemak hebben wij 
een samenvatting bijgevoegd die de wijzigingen per deel aangeeft 
ten opzichte van versie 2013.

De Vakrichtlijn maakt onderdeel uit van BRL 4702. De wijzigingen 
hebben dus directe invloed op de inspecties en de audits bij KOMO 
procesgecertificeerde dakbedekkingsbedrijven. De betrokken 
bedrijven zullen hierover door hun certificerende instantie worden 
geïnformeerd.

De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen is via www.
vebidak.nl te raadplegen.

VEBIDAK heeft bovendien gekozen voor het vertrouwde losbladige 
systeem op A4 formaat.

Extra exemplaren van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-
systemen kunnen worden besteld via dakadvies@vebidak.nl. 
De prijs per map bedraagt € 50,00 excl. BTW en inclusief 
verzendkosten.

Alle lid-bedrijven hebben in mei jl. een gratis exemplaar ontvangen van de nieuwe Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 
(uitgave 2018). De eerste uitgave is van 2000. In de tussenliggende periode is deze meerdere malen opnieuw uitgebracht, voor het 
laatst in 2013.

Nieuw: Vakrichtlijn 2018

Voorbeeld detail uit Vakrichtlijn:

PE laag bij bitumen dakbedekkingssystemen


