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25 loqr oude EPDM-dqken
onder de loep

O ing. Gunther Guinêe

0n de levensduurverwochting von EPDh-dokhedekkingen aan de proktlk Ie loelsen, onderzochl ing. Heínz Giitze -

onoíhonkeliik expert op het gehied vsn doktechnieken, isolatie en hedekkingen en in Duitsland ook wel eens 'ile pous

von het platte dak' genoemd - een drietol EPDM-doken, die waren hedekt door EPDM van de Belgische fohrikont Pre-
losti. tn Nederland wordt dit noteriaal verkochl door EPDM Systens uit Lenelerveld, No 25 iaar diensl hleken deze do'
ken, ondonks een vríi zwore helosting de tsnd des ttids goed te hebhen doorstoon.

Op'19' 1996 werden dezelfde daken
ook aan een gelijksoortig onder-

nd en prestaties na 20 jaar te
lasti België, gesteund door agent

EPT
bcs,l
ona.

hplanen Michelstadt (Duitsland),
echter niet bij te laten en gaf een
xpert de opdracht om het prak-

tijkgedrag van de EPDM-dakbedekkingen op-
nieuw onder de loep te nemen.

Bosis voor het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd
op een nieuwe beoordeling van de daken, met
bijkomende laboratoriumtesten om de materiaal-
eigenschappen van het EPDM na te gaan. Er
werd rekening gehouden met:

o de beoordeling van de daken op 28 augustus
2001 :

o een verslag van het gedrag van het platte dak
tot op heden, gemaakt door de medewerkers
van het dakdekkersbedrijf dat bij het onder-
zoek betrokken werd;

r praktijkonderzoek door een onafhankelijke
partij: ondermeer door een manuele flexibili-
teitscontrole van de toplaag, uitgevoerd op de
weggenomen stalen en ter hoogte van de di-
verse aansluitingen;

o laboratoriumonderzoek op 25 februari2002ín
het Staatslaboratorium van Darmstadt.

Voststellingen ter plootse

Net als bij het eerste onderzoek van vijfjaar ge-
leden, werden er ook bij de visuele inspectie van
de daken op 28 augustus 2001 geen wezenlijke
veranderingen of beschadigingen aan de dakbe-
dekkingen vastgesteld. Ook op het gebied van
waterdichtheid was er niks aan te merken en had-
den de gebouweigenaars geen klachten.
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iil^iorBreubers
Soort gebouw: Gebouw von de firmo Pirell i  Reifenwerke GmbH,
bedriif in Breuberg
Dokoppervlokte: 3ó0m2 o Dokhelling: O% tot 1%

3$:lit[l'Krl Renovotie von een oud en beschodisd bitumineus
dok. Zonder bàllost -portieel verkleefd met PU-li im, onbeschermd
oppervlok o Dikne von de dokbedekking: 1,2 mm

i:^? ̂ rRo i - Bre ir,enboch
Soort gebornv: Bosi sschool vo n Ro i-Brei ten boch, KreuzstroBe
Dokoppervlokte: 1.100 m2 o Dqkhelling: geen e Gelegd in:1976
Soort uitvoering: Losl i g gende, gebo I loste E PDM-do kbedekki n g op
polystyreenploten -onbeschermde dokronden en oonsluit ingen- dok
voorzien von tolri ike ofzuigkoppen, venti loiieinstolloties en l icht
koepels o Dikh vsn de dokbedekking: l,O mm

l#,o Michelsrsdr
Soort gebouw: Beroepsopleiding von Michelstodt, LondrolNeff-
stroBe o Dokoppervlokte: I .520 m2 o Dokhellingt 2% o
Gefegd in:,1976
Soort uitvoering: Losliggende, gebolloste EPDM-dokbedekking
oongebrocht op bitumineuze dokbonen met een glosinloge - dok-
ronden en oonsluit ing?l 

:onq":oppervloktebescherming
Dikb von de dokbedekking: 1,5 mm
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Dak I

Op het eerste dak,
het gebouw van de
firma Pirelli Reifen-
werke GmbH te
Breuberg, werd op-
nieuw vooral de
westelijke randzone
bekeken, aangezien
deze niet be-
schermd wordt door
aangrenzende ge-
bouwen, en dus het
meest wordt bloot-
gesteld aan weer-
soms tand igheden .
Aan de noordzijde
vertoonde het dak
bovendien een
'put', die de oor-
zaak is van ernstige
plasvorming, zodat
het water op deze

plaats 25 jaar lang op het materiaal heeft kun-
nen inwerken.Zoals bekend, zorgeÍ randen van
plassen op platte daken voor probleemzones,
die aanzienlijke schade veroorzaken, aangezien
er op die plaatsen, door een voortdurend wi.sse-
lende waterstand, een ophoping van krimp- en
zwellingsdruk ontstaat. Ook de afslijtende wer-
king van de ijslagen in de winter kan ernstige
gevolgen hebben. Verder kan plasvorming aan-
leiding geven tot het ontstaan van modderlagen
en algengroei die door samentrekking in de dro-
ge zomerperiode kleine scheurtjes kunnen ver-
oorzaken. Desondanks kon worden vastgesteld
dat noch de chemische, biologische of mechani-
sche invloed van water, bladeren, modder, algen
en ijs enig nadelig effect hebben gehad op het
EPDM.

Dak 2

Ook het tweede dak (van de Basisschool van
Rai-Breitenbach) is een typisch voorbeeld van
een project waar hoge belastingen optreden: een
opstaande rand op het zuidwesten, die de aan-
sluiting vormt met een bakstenen schoorsteen.
Aangezien dit dak is voorzien van een zware
grindlaag, kon men hier gemakkelijk de toe-
stand van het aan (weers)invloeden onderhevi-
ge materiaal vergelijken met die van de aan-
grenzende, met grind beschermde dakbedek-
king. Dit werd onder meer gedaan ter hoogte
van de opstaande randen en de aansluitingen
aan dakranden, lichtkoepels, afvoerbuizen en
ventilatoren.

Op foto 4 is duidelijk Íe zier hoe de bakstenen
en de voegen vervuild zijn door roetstrepen en
restanten van verbrandingsgassen. De EPDM-
strook aan de onderzijde van de schoorsteen
staat dus niet alleen bloot aan weersinvloeden,
maar ook aan een versterkte chemische belas-
ting. Uit de resultaten van dit onderzoek kon

worden opgemaakt dat de waterdíchtheÍd van
de EPDM-dakbedekking en haar naden tot dus-
ver door aI deze factoren en belastinsen niet ne-
gatief was beïnvloed.

Dak 3

Op het dak van de Beroepsopleiding van Mi-
chelstadt kon de EPDM in verschillende om-
standigheden worden onderzocht. Aan de dak-
rand waren namelijk drie toepassingen terug te
vinden die elk aan een andere graad van belas-
ting blootgesteld was: EPDM-folie onder een
aluminium dakrandprofiel, een volledig bloot-
gestelde laag dakbedekking en een gedeelte dat
schuilging onder een grindbescherming. Hier en
daar vertoonde de EPDM-folie een laagje vuil,
dat niet kon worden verwijderd en dat dus ook
nog tijdens de proeven aanwezig was. Het dak
bevat 20 lichtkoepels en 7 dakdoorvoeren. Deze
aansluitingen en dakdetails werden eveneens
aan de nodige testen onderworpen. Er werd ner-
gens een beschadiging of materiaalverandering
vastgesteld, die binnen afzienbare tijd voor pro-
blemen zou kunnen zorsen.

Lo borotoriumonderzoek

De monsters en proefstukken werden weggeno-
men in de onmiddellijke nabijheid van de plaat-
sen waar ook vijf jaar geleden de monsters wer-
den weggesneden. Deze zorgvuldig gekozen lo-
caties strekken zich uit over verscheidene belas-
tingszones, zodat er een vergelijking kon wor-
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De gemiddelde waarden voor rek bij breuk van
zowel de beschermde als de onbeschermde
EPDM-folie beantwoorden na 25 jaar nog
steeds aan de normeisen die golden toen het ma-
teriaal werd geleverd. Voor dakbedekkingen die
in die tijd werden aangebracht (1916) werden
de minimumeisen namelijk vastgelegd in de
DIN 7864 E: en daarin was (en is nog steeds)
sprake van een minimale rek bij breuk van
2507o. De vastgestelde gemiddelde waarden
van alle toepassingen liggen hier inderdaad
boven.

Gemiddelde wqorden vqn rek bii breuk

no 25 ioor lolH 78ó4 eisr min 25oozo in nieuwe toestond)

Onbeschermd Onderbol lost
den gemaakt tussen deeloppervlakken die op
een verschillende manier verweerd zijn. De
monsters werden in het Staatslaboratorium van
Darmstadt onderzocht met behulp van fotogra-
fie en mechanische. thermische en chemische
apparatuur. Op deze manier was het mogelijk de
materiaaleigenschappen te vergelijken met de
waarden opgemeten op 24 februart 1991 en met
de waarden van nieuw materiaal.

Conclusies

Het onderzoek toont aan dat EPDM-dakbedek-
kingen - en dan vooral op onbeschermde en
zwaar belaste plaatsen en daken - de verwach-
tingen staven en een bijzonder goede veroude-
r ingsweerstand ver tonen.  Met 'verouder ing '
wordt bedoeld: het inboeten aan materiaalei-
genschappen van het dakcomplex en de daar-
mee gepaard gaande structuurveranderingen
van de organische stoffen, die onvermijdelijk lei-
den tot een verwering van het materiaal. Deze
verwering kan in het laboratorium worden vast-
gesteld als een verlies aan soepelheid. De gemid-
delde waarden van de rek bij breuk vormen daar-
om de beste maatstaf om te bepalen hoe elastisch
en flexibel de blootgestelde dakbedekking nog
is.

Gemeten in lengterichting 261 %

Gemeien in dworsrichHng 31 1 %

321 %

367 %

Het inzicht dat uit de visuele inspectie van de
daken werd verworven, stemt in dat opzicht
overeen met de resultaten van het laboratoriu-
monderzoek. Bij de koudebuigproeven werd
zelfs bij temperaturen tot -50'C nog geen breuk
in de monsters vastgesteld, zowel bij onderzoek
van de beschermde als van de onbeschermde fo-
lie. Verder is de kwaliteit van de gevulkaniseer-
de naden na een periode van 25 jaar onveran-
derd gebleven en zijn de membranen nog steeds
homogeen verbonden.

De waarnemingen en onderzoeksresultaten ge-
ven dus geen aanleiding om te verwachten dat
de waterdichte eigenschappen en de kwaliteit
van de dakbedekking de komende jaren zullen
afnemen. Er kan dus worden aangenomen dat
het EPDM, ook na de 25-jarige praktijkbelas-
ting, nog lang haar functie als dakbedekking zal
kunnen bli jven vervullen.
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