


Materiaalwaarden EPDM-dakbanen 

Opstanden en aansluitingen zijn 

met prefab-vormdelen uit het 

EPDM-produktgamma blijvend 

waterdicht ingewerkt. 

dakbanen zijn verkleefd met dezelfde 

lijm die ook in het vlak gebruikt 

werd. De 1,3 mm dikke dakbaan vol

doet aan de eisen zoals deze in DIN 

7864 worden gesteld. Dit is bevestigd 

door twee proefnemingen, die met 

een tussenliggende periode van bijna 

tien jaar werden uitgevoerd. 

Regelmatige laboratoriumtests 

sinds 1973 

Na bijna twaalf jaar zijn uit het 

dak van de Gobblech-Walz-Halle van 

de Dillinger Hüttenwerke monsters 

gesneden. Deze zijn vervolgens in de 

De treksterkte en elasticiteit in de lengte

en breedterichting vergeleken met de eer

dere testresultaten en de oorspronkelijke 

materiaalwaarden. 
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DAKENRAAD NUMMER 15, DECEMBER 1996 

DUURZAAMHEID EPDM·DAKBANEN 

Materiaalwaarden Eisen volgens Nieuw materiaal 12 jaar oude 19 jaar oude 
DIN 7864 T voor (1992) dakbaan dakbaan 
nieuw materiaal 

Shore-A hardheid 60 60 60 

lnscheursterkte > 6,0 N/mm' 8,3 N/mm' 6,1 N/mm' 5,5 N/mm' 

Rek bij breuk > 300% 520% 370% 400% 

De testresultaten in de tabel geven de materiaalwaarden van EPDM 
rubber-dakbanen na respectievelijk 12 en 19 jaar (1992) aan. 

laboratoria van de producent onder

zocht. Een vergelijking tussen de fysi

sche waarden van nieuw en al twaalf 

jaar liggend EPDM-materiaal toonde 

aan, dat de verwachtingen die aan 

de verouderingsweerstand werden 

gesteld ruimschoots werden overtrof

fen. 

Om de kwaliteit van het materiaal 

nogmaals aan te tonen gaf de leve

rancier (Saargummiwerke GmbH) in 

september 1992 aan Dekra-Ets GmbH 

de opdracht opnieuw monsters uit 

het dak van de productiehal te 

nemen. De treksterkte en elasticiteit 

in de lengte- en breedterichting zijn 

met de eerdere testresultaten en de 

oorspronkelijke materiaalwaarden 

vergeleken, om de uiteindelijke 

verouderingsweerstand van EPDM

dakbanen te kunnen bepalen. 

Conclusie 

De onderzoeksresultaten bewijzen 

de lange levensduur van EPDM

dakbanen onder zeer zware belastin-

rek bij breuk 
------------

inscheursterkte 
----------
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- tijd in jaren 

Bewegingen in de 

dakconstructie ter 

plaatse van bijzon

dere aansluitingen 

worden door het 

EPDM·dakbedek• 

kingssysteem 

opgevangen. 

gen en externe invloeden (tempera

tuur en chemische inwerking). 

Opvallend is de relatief grote terug

gang van de sterkte-eigenschappen in 

de eerste jaren. Na zo'n twaalf jaar 

treedt stabilisering op. Na negentien 

jaar zijn de sterkte-eigenschappen 

maar fractioneel afgenomen ten 

opzichte van de meting bij twaalf 

jaar, waarbij de waarden binnen de 

(tolerantie)grenzen van de DIN 7864 

blijven. 

Dit brengt de onderzoekers van 

Dekra tot de voorspelling dat het 

kwaliteitsverlies de komende tien jaar 

verwaarloosbaar klein zal zijn. Men 

spreekt hier dan ook over een 

EPDM-bedekking die de 

verwachte technische 

levensduur ruimschoots 

waar maakt. 
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