
Afast introduceert Centrix

Bevestigen op basis
van
inductie
Met informatiebijeenkomsten
op 21 en 22 april 2005 bij BDA
te Gorinchem presenteerde
producent en distributeur
van bevestigingssystemen
Afast een geheel nieuw sys-
teem voor fixatie van kunst-
stof dakbanen: Het Centrix
electro-bonding systeem. De
bevestiger wordt door mid-
del van inductietechniek
aan de onderzijde van de
dakbaan verkleefd. Dit heeft
grote gevolgen voor de
dagelijkse werkpraktijk. 

ger in het assortiment. De bekende
hulpstukken en tules zijn vanzelf-
sprekend ook in dit systeem te
gebruiken. In het Centrix-systeem
is de drukverdeelplaat bovenop de
bevestiger voorzien van een coating.
Deze hecht zich na de inductie aan
de onderzijde van de dakbaan. De
kleuren van de drukverdeelplaten
corresponderen met de verschillen-
de typen dakbedekking: metallic =
PVC, groen = TPO en zwart =
EPDM. Per type dakbaan is een
passende coating ontwikkeld.

Het systeem bevat verschillende
typen inductiemachines, waarvan
in eerste instantie de handauto-
maat werd geïntroduceerd. Deze is
momenteel al leverbaar. De semi-
automaat, waarmee rechtopstaand
kan worden gewerkt, is gereed voor
productie en vanwege de positieve
reacties tijdens de introductie zal
dit type z.s.m. in productie worden
genomen. Het derde model, de
robot, heeft ook al zo’n 11.000 m2
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Bevestigen op basis van inductie
betekent dat de dakbaan niet hoeft
te worden doorboord en dat de tra-
ditionele overlapbevestiging achter-
wege kan worden gelaten. Hierdoor
kan men andere, meer efficiënte,
bevestigingspatronen toepassen.
In de praktijk betekent dat, dat er
minder bevestigers nodig zullen
zijn. Nog belangrijker is dat er met
één breedte dakbaan kan worden
gewerkt.  Ook de werkmethode ver-
andert: het lassen/föhnen en
bevestigen van de dakbedekking
worden twee onafhankelijke han-
delingen, het dak kan dus sneller
waterdicht worden gemaakt.

Systeem
Met het nieuwe systeem worden de
bevestigers in de isolatie aange-
bracht vóórdat de dakbedekking
wordt gelegd. De fabrikant heeft met
het Iso-Tak programma voor alle
materialen een geschikte bevesti-



Vanzelfsprekend zal per type dak-
baan moeten worden getest wat
het bezwijkpunt is en met welke
rekenwaarde kan worden gecalcu-
leerd. De fabrikant verwacht een
snellere en meer efficiënte verwer-
king, waarmee de investering van
de aanschaf of huur van een
machine gerechtvaardigd wordt.

Werkmethode
Een korte uiteenzetting van de te
volgen werkwijze. Aan de hand van
de vrijgegeven rekenwaarde kan
men voor het betreffende project
het meest efficiënte bevestigings-
patroon met een windbelastings-
programma ontwerpen. Na het
aanbrengen van de bevestigers in
de isolatie kan de dakbaan over de
isolatie worden uitgerold (één
breedte over het gehele dakvlak).
De dakbaan kan aan de uiteinden
alvast worden gefixeerd om enige
voorspanning te creëren. Hiervoor
kan men de bij de machine meege-
leverde magneten gebruiken. De
overlappen kunnen worden
geföhnd en onafhankelijk daarvan
kan met behulp van de Centrix
machine de dakbaan aan de druk-
verdeelplaat worden verkleefd.
Terwijl men de details afwerkt,
kunnen de bevestigingspunten
worden afgemonteerd. Met dezelfde
machine kan men de bevestigers
eventueel ook weer demonteren.

Sinds halverwege de jaren ’90 is
men bezig aan de ontwikkeling van
het Centrix-systeem, en inmiddels
is er in Europa en Noord-Amerika

zo’n 200.000 m2 dakvlak met het
systeem gerealiseerd (ongeveer
90% daarvan waren PVC-dakba-
nen). De Iso-Tak Groep verwierf in
2004 de verkooprechten voor het
wereldwijd gepatenteerde systeem,
en zet het nu grootscheeps in de
markt. Men heeft grote verwachtin-
gen van het systeem, maar erkent
dat de markt tijd nodig heeft om
aan deze nieuwe manier van ont-
werpen en verwerken moet wen-
nen. Bevestigen op basis van
inductie betekent echter nu al een
nieuwe dimensie in de dagelijkse
werkpraktijk van de dakdekker.
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praktijkervaring. Het doorontwik-
kelen van dit prototype zal afhan-
gen van de acceptatie van Centrix
in, met name, de markten Benelux
en Duitsland.

Met de inductiemachine activeert
men de coating die is aangebracht
op de drukverdeelplaat. Het element
vindt de bevestiger zelf en verhit de
drukverdeelplaat gedurende 4,5
seconde, waarna de coating is
geactiveerd en de dakbedekking is
verkleefd aan de bevestiger. Door
de automatische instellingen van
de machine wordt de versmelting
(ook bij vochtig weer of bij vuil en
vocht tussen de dakbaan en de
bevestiger) gegarandeerd. Om op-
waaien van de dakbaan te voorko-
men en een voldoende hechting te
verkrijgen, wordt vervolgens een
magneet op het bevestigingspunt
geplaatst, die zowel de dakbedek-
king aandrukt als de hitte uit de
drukverdeelplaat trekt. Per machi-
ne worden tien magneten meegele-
verd. Na ongeveer 20 seconden kan
de magneet worden verwijderd en
is de bevestiging een feit.

Met deze methode zullen in de
praktijk minder bevestigers nodig
zijn. Omdat men niet meer is
gebonden aan de bevestiging in de
overlap, kan men zelf het optimale
bevestigingspatroon ontwikkelen.
Dit maakt het mogelijk op het
gehele dakvlak met een zo breed
mogelijke dakbaan te werken.
Daarnaast kan de werkparker, die
wordt gebruikt voor het fixeren van
de isolatie ook worden benut voor
het bevestigen van de dakbaan. 
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