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Daken dicht tot in detail

Triflex biedt veelzijdig toepasbare, doordachte oplossingen voor
nieuwbouw of renovatie van uw complete dak, daktuin of voor de
afdichting van detailleringen.

Triflex afdichtingssystemen zijn:
■ Naadloos
■ Scheuroverbruggend
■ Vloeibaar aan te brengen
■ Verwerking van -5 tot +50°C
■ Koude applicatie
■ Volledig gewapend
■ Europees technisch

goedgekeurd (ETAG 005)

Triflex daken zijn dicht, van het oppervlak 
tot in het kleinste detail.

TRIFLEX BV
maakt deel uit van de FOLLMANN-groep

Postbus 40128
8004 DC  Zwolle

George Stephensonstraat 23
8013 NL  Zwolle

Tel. 038 - 460 20 50
Fax 038 - 460 38 57
E-mail info@triflex.nl

www.triflex.nl

...ZEKERHEID TOT IN DETAIL

Nieuw verkoopkantoor Eurosafe Solutions BV 
Eurosafe Solutions heeft een extra verkoopkantoor geopend:

Eurosafe Solutions BV • De Haak 18 • 5555 XK Valkenswaard
tel:  +31 (0) 40-2073766 • fax: +31 (0) 40-2073767
e-mail :eurosafesolutions@planet.nl
Tevens heeft het bedrijf een nieuwe website gelanceerd:www.valbeveiliging.com.

Nieuwe
mede-
werkers
Gilde
Soft-
ware

Het team van
Gilde Software is recent uitgebreid met een nieuwe consultant
en een nieuwe accountmanager. Dennis van Elk (links) is in
dienst getreden als consultant en Joost Grootings als accountma-
nager.  Beiden hebben een bachelor opleiding bedrijfskundige
informatica aan de HAN-ICA afgerond. Tijdens hun studie heb-
ben zij in het kader van hun afstudeeropdracht de nodige erva-
ring opgedaan binnen Gilde Software.

P E R S O N A L I A Veilige en eenvoudige toegang
tot het dak
BIK introduceert dakluiken die speciaal zijn ontwikkeld om platte
daken veilig en eenvoudig te kunnen betreden voor onderhoud
of inspectie. De dakluiken zijn verkrijgbaar in zes maten en uit
voorraad leverbaar. De daklui-
ken zijn opgebouwd uit alumini-
um. Voor een optimale isolatie is
de buitenzijde afgewerkt met
polyurethaan. De luiken worden
compleet geleverd, inclusief een
contrabalans en een geleidearm
met handgreep. Voor een goede
sluiting zorgt een cilinderslot.
Het dakluik is van buitenaf te
openen met een druktoets. Voor
een veilige toegang tot het dak
heeft het bedrijf diverse aanvul-
lende producten.
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All Risk ontwikkelt
nieuw borgingssysteem
voor op daken
All Risk BV uit Gorinchem introduceert deze week
een noviteit op het gebied van valbeveiliging: de
ALTIfix-pro. Dit gepatenteerde RVS borgingssys-
teem voor valbeveiliging, dat ook bruikbaar is als
steun in een staalkabeltraject, is geschikt voor toe-
passing op verschillende soorten daken en dak-
constructies. Het systeem wordt rechtstreeks op de
bestaande dakbedekking gemonteerd en door
één boorgat aan de dakconstructie verankerd.

Deze montageconstructie
betekent een snelle en wa-
terdichte bevestiging van het
borgingssysteem, temeer
omdat het dak voor installa-
tie niet hoeft te worden stuk-
gesneden. Het systeem
bestaat uit twee delen, een
steun en een demper. Voor
onderhoud, inspectie of ver-
vanging van de steun na
een val, kan de demper een-
voudig worden losge-
schroefd van de voetplaat.

Het ‘inpakken’ van leidingwerk op
nieuwbouw

Steeds vaker wordt leidingwerk op de dakvloer
geplaatst in plaats van onder het plafond. Of
het PVC elektraleidingen of luchtbehandelingska-
nalen betreft, het vormt een heikel punt voor de
dakdekker. Nadeel van het op maat zagen van
(afschot)isolatieplaten is, naast het restafval, dat
het zeer tijdrovend is, terwijl het de vraag blijft
of de juiste inkepingen voor leidingen gemaakt
kunnen worden. Daarnaast is de ondergrond
niet altijd even vlak en sluiten de isolatieplaten

niet altijd even goed aan. De mechanische bevestiging van platen met parkers ver-
groot bovendien het risico de leidingen te doorboren. Een tweede oplossing is het
aanbrengen van een zand-cement vloer en daarna de isolatieplaten. Dit is even-
eens tijdrovend en daarnaast is het de vraag of de constructie hierop berekend is. 
Een derde, minder tijdrovende en minder risicovolle oplossing, is het aanbrengen
van Betopor C-EPS van Van Wylick: een cementgebonden polystyreenmortel. Het
systeem kan direct worden aangebracht op de ondergrond en wordt over de leidin-
gen gesmeerd. Desgewenst worden isolatieplaten van wisselende dikte in de mortel
geweld, zodat een isolatielaag ontstaat met het meerzijdige afschot als voordeel.
Dakbedekking kan vol en zat worden verkleefd op de mortel, zodat ook een bal-
lastlaag van grind overbodig is. Het gewicht is afhankelijk van de dikte, maar om
een indruk te geven: een systeem van 200 mm dikte weegt slechts 25 kg per m2.
De warmteaccumulatie van het materiaal (cementge-
bonden) van het systeem zorgt ervoor, dat geen ver-
vormingen (plooien) in de dakbedekking ontstaan. Het
samenhangende pakket (betonnen ondergrond,
Betopor C-EPS en dakbedekking) vormt een homogene
constructie. Door het meervoudig afschot ontstaat een
droog en veilig dak.

www.strijland.nl 

www.sterdak.nl

www.rapidbv.com

www.ronaeco.nl

www.altena-groep.nl

www.save2000.nl

www.knaufisol.nl

www.dakpromotie.nl
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Vernieuwde speerpunten van Delbouw dak & techniek 
Onlangs opende Delbouw dak & techniek in Roermond een nieuw distribu-
tiecentrum (zie Roofs 9-2004), verder heeft men gewerkt aan een optimali-
sering van het assortiment. Naast de kwalitatieve verbeteringen en een
nieuwe verpakking is het Starflex assortiment onlangs verder uitgebreid
door toevoeging van het product Starflex Therm. Bij dit product is de
Starflex dakbaan voorzien van thermstrepen aan de onderkant, waardoor
een waterdicht en een dampdruk verdelend membraan worden verenigd.
Delbouw verwacht op basis van wijzi-
gingen in de BRL 1511 – die als basis
voor de KOMO-attesten dient – dat dit
product vaker zal worden toegepast.

In de huidige situatie wordt een Permec 250 A 16/66 met een APP of SBS toplaag bestempeld als
een tweelaags systeem. Op basis van de gewijzigde BRL is dit niet meer het geval, terwijl ook de
toepasbare gebouwhoogten van geperforeerde folies worden beperkt. Deze wijziging maakt het
aantrekkelijk om een relatief eenvoudig te verwerken thermbaan toe te passen, niet alleen als
toplaag maar ook als tussenlaag. Op deze manier is er echt sprake van een tweelaags systeem.

EMPOL B.V., gevestigd te DELFT, is een gerenommeerd handelshuis met ruim 75 jaar ervaring in
specialistische productgroepen:
DERBIGUM (waterdichtingssystemen voor daken en kunstwerken in wegen),
POLTEC (mortels en coatings voor de wegenbouw, kelders, gevels en wanden) en
AALBORG PORTLAND (wit cement).

EMPOL B.V. maakt deel uit van de internationaal opererende IMPERBEL GROEP in België. De groep is
gespecialiseerd in waterdichtingsproducten en coatings en telt in totaal ca. 220 medewerkers.

Voor de K w a l i t e i t s d i e n s t van onze productgroep DERBIGUM zijn wij thans op zoek naar een

ACCOUNT MANAGER MIDDEN-WEST-NEDERLAND (M/V)

Een kenner ‘van het vlakke dak’

Wij vragen:
Een commerciële opleiding op HBO-niveau met veel door ervaring verkregen kennis in een daktechnische richting. Affiniteit
met techniek is een pré. Een relatiegerichte instelling is essentieel voor deze functie. Hierbij is met name de ondersteuning
van de door ons erkende dakaannemers ten behoeve van het DERBIGUM – Concept van belang. U staat in nauw contact
met potentiële opdrachtgevers om hen van advies te dienen m.b.t. termijnplanning van hun onderhoudcycli, renovaties en
nieuwbouwprojecten. Representativiteit, besluitvaardigheid en flexibiliteit zijn eveneens belangrijke voorwaarden. U bent
een initiatiefrijke persoonlijkheid die uitstekend zelfstandig kan functioneren. U bent resultaatgericht en beschikt over een
zorgvuldige en efficiënte werkwijze, waarbij duidelijke rapportage vanzelfsprekend is.  In verband met de door ons gewenste
ervaring heeft u een leeftijd vanaf ca. 30 jaar.
Met name de teamsamenstelling en de daarin aanwezige ‘drive’ is voor de juiste kandidaat die zich daartoe aangetrokken
voelt een belangrijke reden om daarmee kennis te willen maken.

Uw taken:
Als ACCOUNT MANAGER MIDDEN/WEST NEDERLAND bent u verantwoordelijk voor het commerciële relatiebeheer met
betrekking tot de toepassing van onze producten. U onderhoudt contacten met de DERBIGUM erkenninghouders en
opdrachtgevers. Daarnaast signaleert u relevante  commerciële-, en technische ontwikkelingen. EMPOL B.V. heeft met
DERBIGUM een reputatie hoogwaardige en duurzame kwaliteit tegen een scherpe prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Het
is aan u om die reputatie mede te bewaken en verder uit te bouwen.

Wij bieden:
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie bij een dynamische organisatie met veel vrijheden om uw werkzaamheden in
te delen, waarbij u nauw samenwerkt met de technisch adviseur in uw gebied. U ontvangt een salaris dat is afgestemd op
uw persoonlijke kennis en ervaring. Daarnaast kunt u rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een representatieve auto van de zaak ofwel een vergoeding op km-basis. 

De sollicitatie:
Indien u meent de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie, verzoeken wij u binnen 10 dagen uw sollicitatiebrief
(voorzien van CV) te richten aan de directie van EMPOL B.V., Postbus 237, 2600 AE  Delft.
Een psychotechnische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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