
De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-
systemen 2013 bestaat uit vijf delen: 
• Deel A is het algemene deel. 
• De delen B en C gaan over het ont-  
 werp en de uitvoering van bitumen   
 dakbedekkingsconstructies. 
• De delen D en E gaan over kunststof  
 (PVC-, TPO- (FPO-), TPE-) en rubber  
 (EPDM-) dakbedekkingsconstructies. 

BELANGRIjKSTE WIjZIGINGEN 
De belangrijkste wijzigingen zijn de toe-
gevoegde teksten over TPO/TPE dakbe-
dekkingen: Deel D bevat een overzicht van 
TPO- (FPO-), TPE-dakbedekkingscon-

structies voor normale daken in relatie tot 
de bevestiging aan de ondergrond/
onderconstructie. In Deel E zijn de uitvoe-
ringsrichtlijnen en details kunststof [PVC-
TPO-(FPO-), TPE-] en rubber (EPDM-) 
dakbedekkingsconstructies en –syste-
men opgenomen.

Ook zijn er enkele dakdetails toegevoegd: 
dakranddetails en opstandafwerkingen 
met schuine opstanden, een kolomaan-
sluiting en een brandveilig detail bij de 
aansluiting van een plat dak op een schuin 
dak. Daarnaast is de inhoud vanzelf-
sprekend aangepast aan de wet- en 

regelgeving (Bouwbesluit) en aan de 
stand der techniek. 

De wijzigingen in de Vakrichtlijn zijn opge-
nomen in een leeswijzer: per bladzijde 
worden de wijzigingen aangegeven. 
VEBIDAK heeft gekozen voor het ver-
trouwde losbladige systeem op A4 for-
maat. Eventuele kleine wijzigingen kun-
nen dan snel worden verspreid en uw 
eigen toelichtende teksten kunnen 
gemakkelijk worden tussengevoegd.

Vanzelfsprekend is de Vakrichtlijn Geslo-
ten Dakbedekkingssytemen ook via  
www.vebidak.nl te raadplegen.
Wellicht heeft u vragen of behoefte aan 
deskundig en onpartijdig advies op maat? 
Neemt u dan contact op met de afdeling 
Technische Zaken van VEBIDAK. Wij zijn u 
graag van dienst.  

Vakrichtlijn ‘Gesloten 
dakbedekkingssystemen’,
versie 2013

In oktober 2013 is de nieuwe versie van 
de Vakrichtlijn gestuurd naar alle lid-
bedrijven van VEBIDAK. 

Diverse bedrijven hebben extra exemplaren 
besteld. Dat kan overigens nog steeds. 
Maar ook andere belanghebbenden, zoals 
opdrachtgevers zijn geïnformeerd over 
de nieuwste stand van de techniek.

Aansluiting van een 
plat op een schuin dak.
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FOAMGLAS®-isolatie

Vandaag – morgen – altijd

Oplossingen voor:

Groendaken
Waterdaken
Parkeerdaken
Terrasdaken 
Gebruiksdaken
Metaaldaken
Industriële daken
Gebogen daken
Afschotisolatie

… en vanzelfsprekend:
Advies
Details
Bestekservice
Uitvoeringsondersteuning

info@foamglas.nl, www.foamglas.nl
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