
Werk van Dakmerk

Kimmenade vindt
groeimarkt in verspuit-
bare bitumenemulsies

Kimmenade Nederland be-
staat volgend jaar 100 jaar
en behoort daarmee tot de
oudere bedrijven in de dak-
bedekkingsbranche. De voor-
naamste activiteit van het
bedrijf, dat sinds 2000 onder-
deel is van het Ierse CRH, is
de levering verspuitbare bi-
tumenemulsies. Een nadere
beschouwing.

men die snel en naadloos kunnen
worden aangebracht. Met name
voor grotere oppervlakken is het
zeer geschikt. We halen dagpro-
ducties van 2000 tot 2500 vierkan-
te meter. Het voordeel van een
naadloos systeem ten opzichte van
dakrollen is evident. Op een dak
van 1000 vierkante meter zit al
gauw anderhalve kilometer naad.
Dat blijft altijd het grootste risico
vormen.’ Van der Horst hecht
eraan te melden dat ook deze ver-
spuitbare systemen onder de
Dakmerk garantie vallen. ‘We heb-
ben inmiddels een bewezen levens-
duur van dertig jaar.’

Eigen productie
Novapren, dat bij Kimmenade in-
middels 80 procent van de omzet
uitmaakt, wordt in de eigen fabriek
in Helmond geproduceerd. Het is
een speciale bitumensoort die ge-
mengd wordt met synthetische
rubber voor de elasticiteit. Nova-
plast, een pasta, en Novacell voor
betonnen daken, zijn in feite afge-
leide producten hiervan. Kimme-
nade beschikt over twee 20-tons
tankwagens, met ieder capaciteit
voor 3000 m2 materiaal, die de
emulsies naar de bouwplaats ver-
voeren, en twee leislag strooima-
chines. Daarnaast zijn recent een
unit voor kleine werken en een unit
voor daken tot 1000 m2 ontwikkeld.

Van der Horst: ‘We zijn in 1973
gestart met de productie van
Novapren. In het begin brachten
we het nagenoeg alleen aan op
daken in de renovatiesector. Door
de ontwikkeling van die nieuwe
apparatuur kunnen we nu bijna
iedere dakgrootte van het materi-
aal voorzien. Onze voornaamste
doelgroepen zijn vooral de indus-
triële sectoren, de gezondheidszorg

en scholen en universiteiten. In
negentig procent van de projecten
wordt het rechtstreeks op de
bestaande dakbedekking gespoten,
op alle soorten vlakke en gebogen
daken. Het materiaal hecht tevens
uitstekend op metalen daken.’

Coagulatie
Het verwerken van het materiaal
vindt plaats volgens een bijzonder
fysisch proces. De microscopisch
kleine bitumendruppeltjes en de
synthetische rubber worden ge-
mengd met een biologisch afbreek-
bare zeepoplossing. Op het dak
wordt gelijktijdig met deze emulsie
een lichte zoutoplossing gespoten.
De laagdikte is dan 1 cm. Het zout
breekt vervolgens de zeepoplossing
af. Na dit coagulatieproces (het uit-
treden van water) vormen de bitu-
mendeeltjes binnen luttele secon-
den een homogene en waterdichte
massa, die ook onmiddellijk be-
loopbaar is. De droge laagdikte
bedraagt dan 4 mm. Na enkele da-
gen vindt vervolgens afwerking met
leislag plaats.

Van der Horst: ‘Wij zijn in
Nederland, België en Duitsland de
enige met dit systeem en hebben
inmiddels, in de dertig jaar dat
deze producten op de markt zijn,
veel expertise en ervaring opge-
bouwd. Zelfs de spuitapparatuur
bouwen we zelf. We leveren onze
materialen ook via drie franchise-
nemers in het buitenland, in
België, Duitsland en in Engeland.
Gedrieën zijn ze goed voor ongeveer
tien procent van de omzet.’

Het bedrijf is tevens actief op het
gebied van betonafdichting. Nova-
cell is een gemodificeerde bitu-
menemulsie met een iets andere
modificatie van synthetische rub-
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• Hans Mey

CRH laat haar bedrijven autonoom
opereren en kenmerkt zich door
een efficiënte organisatiestructuur
met een beperkt aantal medewer-
kers binnen de holding en dus een
lage overhead. Doel van CRH is in
bepaalde sectoren van de bouw tot
de 5 grootste wereldspelers te
behoren. 

Waarin is het perspectief van
Kimmenade vooral gelegen?
Directeur Paul van der Horst:
‘Sinds dertig jaar produceren wij
onze eigen verspuitbare bitumene-
mulsies onder de merknamen
Novapren, Novaplast en Novacell
voor betonafdichting. Mooie syste-

Paul van der Horst, directeur Kimmenade Nederland



bers dan Novapren. Dit product wordt eveneens via de
coagulatie methode aangebracht. We zijn er ooit mee
begonnen voor betonnen hangars voor straaljagers en
munitie. Met het schaarser worden van de grond,
waardoor men hoger en dieper de grond in is gaan
bouwen, ontstond er voor dit product steeds meer
interesse. We passen het onder andere toe bij kelders,
bassins en bij betonnen gebruiksdaken als parkeerga-
rages, dakterrassen en daktuinen, bassins en zelfs
betonnen vijvers.’

Projecten
Grote oppervlakken, grote projecten. Zoals het Rad-
boud Ziekenhuis in Nijmegen, waar in 1 dag 3000 m2

werd aangebracht. Een ander aansprekend project
bevindt zich in Eindhoven, waar achter het station een
groot nieuwbouwproject wordt gerealiseerd. ‘Onder-
deel daarvan is een grote parkeergarage,’ zegt Van der
Horst, ‘waarbij het dak op het maaiveld ligt en als pro-
menade dient tussen de Technische Universiteit en het
station. Hier hebben we 5000 vierkante meter met
Novacell aangebracht. De aannemer wenste een snelle
en probleemloze uitvoering en heeft ons product mede
daarom gekozen. In november 2003 kregen we deze
opdracht en we hebben de klus, in enkele fasen, in een
totaal tijdsbestek van zes weken geklaard.’ Bij dit pro-
ject in Eindhoven is gekozen voor het aanbrengen van
een wapening in de laag Novacell, die bij Kimmenade in
het eigen laboratorium werd uitgedacht en getest.

De volgorde van de werkzaamheden was als volgt:
1. schoonmaken van het betonoppervlak
2. betonoppervlak behandeld met een niet gemodifi-

ceerde bitumenemulsie (primer)
3. aanbrengen tralieweefsel (glasvezelmatten met

mazen van 0,5 cm)
4. het spuiten van Novacell door het tralieweefsel

heen
5. het aanbrengen van een beschermlaag op de laag

Novacell van polyesterweefsel in een bitumenemul-
sie kleeflaag

6. het aanbrengen van drainagemat
7. zandstort
8. afwerking met grote betonnen tegels, deels

omkleed met Corten staal ter decoratie

Duidelijk is dat Kimmenade Nederland BV als Dakmerk
erkenninghouder, met innovatieve technieken voor
moderne dakbedekking, meerdere ijzers in het vuur
heeft. Met name voor grotere oppervlakken biedt het
bedrijf een productenscala, dat (letterlijk) naadloos
aansluit bij de wensen van de opdrachtgevers.

■

De verschillende fasen van het project te Eindhoven. Rechts: geprimerd;
midden: glasvezeldoek; boven: gespoten met Novacell.

Opbouw Kompaktdak met
klinkerafwerking.

PROJECT
INFO

B O U W

met informatie over gerealiseerde projecten
en nieuwe toepassingen

Steeds vaker kiest men bij parkeer-
daken voor een afwerking met klinkers.
Zo’n afwerking geeft dan ook de 
nodige esthetische en praktische
voordelen. 
Zo is de ontwerper veel vrijer in toe-
passing van kleuren en zijn planten-
bakken, groenstroken banken e.d.
eenvoudig te integreren. Ook bij een
herinrichting blijkt de waarde van het
klinkersysteem: de bestrating laat
zich gemakkelijk verleggen.
Daarnaast zijn leidingen eenvoudig in
het zandbed te verwerken en is de
waterdichte laag gescheiden van rij-
en parkeervloer. Bovendien is deze
laag relatief gemakkelijk bereikbaar. 

Een klinkerbestrating ligt het best op
het Foamglas Kompaktdak. Waarom?
Ten eerste is er de enorm hoge druk-
sterkte. Daardoor is het Foamglas
Kompaktdak een stabiele, niet-verende
ondergrond voor de bestrating.
Minder onderhoud van de parkeer-
dakafwerking is het gevolg, evenals
een beperkte dikte van het zand-
pakket. Ten tweede is het Foamglas
Kompaktdak water- en dampdicht. 
De isolatieplaten worden volledig 
verkleefd, zowel onderling als op de
ondergrond. Ook de dakbedekkings-
laag wordt volledig verkleefd. Het
Foamglas Kompaktdak geeft een 
blijvende waterdichtheid bij een gelijk-
blijvende isolatiewaarde. Ten derde is
duurzaam afschot gemakkelijk te
realiseren bij een compact blijvende
dakopbouw. Dit alles maakt het
Foamglas Kompaktdak tot de ideale
geïsoleerde ondergrond voor een 
parkeerdakafwerking met klinkers.

Wilt u volledige documentatie over het Foamglas Kompaktdak ontvangen, dan kunt u bellen met (030) 603 52 41
of mailen naar info@foamglas.nl.  Ook onze website geeft u uitgebreide informatie: www.foamglas.nl.

Pittsburgh Corning Nederland BV, Marconibaan 42, postbus 72, 3430 AB Nieuwegein.

De oplossing voor dakpleinen
Parkeerdaken ontwikkelen zich
steeds vaker tot complete dakpleinen.
Meerdere gebruiksfuncties zoals 
parkeren, wandelen, groenvoorziening,
sporten e.d. worden geïntegreerd en
de eisen aan de geïsoleerde con-
structie worden dus complexer. Bij
keuze voor het Kompaktdak wordt
een geïsoleerde ondergrond gereali-
seerd waarop alle verschillende
gebruiksfuncties naadloos kunnen
aansluiten. Een parkeerdak met klin-
kerbestrating kan bijvoorbeeld zonder
noemenswaardige voorzieningen aan-
sluiten op een tuin- of vegetatiedak.
Bovendien kunnen de gebruiksfuncties
later eenvoudig worden gewijzigd.

Dakpleinen
liggen het best op een

Foamglas
Kompaktdak

NIEUW! 
Animatie van het

Foamglas Kompaktdak 
met klinkerbestrating op 

www.foamglas.nl/dakanimatie


