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Beschrijving
De opdracht van deze duurzaamheidstudie werd gegeven door SealEco aan
Constructech als onafhankelijk expert in dakbedekkingen.
Teneinde de duurzaamheid te bepalen van Prelasti EPDM membranen op platte
dakenwerd een lange termijnonderzoek uitgevoerd. Op drie verschillende daken,
geplaatst in 1976 werden tot op heden drie onderzoeken uitgevoerd. Het eerste
dateert van 1996, 20 jaar na plaatsing, het tweede in 2001, 25 jaar na plaatsing en
nu in 2013, 37 jaar na plaatsing.
Het relaas van vorige inspecties dd. 1996 en 2001 vindt U terug in de rapporten
opgemaakt door de onafhankelijk Duitse dakexpert Dipl. Ing. Heinz Götzke.
Het resultaat van deze visuele inspectie alsook de laboratorium analyses, uitgevoerd
door gecertificeerde technische onderzoeksinstellingen, tonen aan dat de Prelasti
EPDM membranen een uitstekende weerstand hebben tegen veroudering en de
actuele klimatologische inwerking. Zelfs na 25 jaar blootstelling voldoet het
membraan nog steeds aan de criteria zoals bepaald in DIN 7864 voor nieuwe
membranen. Bovendien zijn er tijdens deze volledige periode nooit schademeldingen
geweest. Het resultaat van deze derde inspectie, uitgevoerd op datum van 27 juli
2013, na 37 jaar blootstelling, vindt u terug in dit rapport. Laboratoriumproeven en
visuele inspecties tonen duidelijk aan dat het Prelasti EPDM membraan na 37 jaar
nog steeds haar functie vervult en meer nog het voldoet nog steeds aan de DIN
eisen geldig voor een nieuw geproduceerd membraan.

Beschrijving van de geïnspecteerde daken
Dak 1
Locatie:

(D-64747) Breuberg, Duitsland

Gebouw type:

Receptie gebouw , Pirelli industries

Dakoppervlakte: 360m2
Helling:

0-1%

Jaar plaatsing:

1976

Systeem:

Renovatie van een oud bitumen dak op een minerale wol isolatie.
Ongeballast Prelasti EPDM membraan partieel verkleefd op de
oude dakbedekking, dikte 1.2mm

Foto 1. Overzicht van het dak tijdens een hevige regenbui.

Foto 2. Zicht op het dak, centrale goot en antenne.
Opmerking:
De beperkte dakhelling in combinatie met de oneffenheden in de ondergrond leidt tot
diepe plasvorming ( 6-8cm) met als gevolg staand water, dat niet kan wegvloeien. Dit
situeert zich voornamelijk aan de noordelijke zijde van het dak.

Foto 3. Waterplas.
Deze waterplassen hebben doorgaans een negatieve invloed op bitumineuze
dakbedekkingen en synthetische waterdichtingsmembranen:
•

Waterdruk met variërende waterniveaus kan leiden tot krimp en uitzetting van
het membraan..

•

Modder, algen en bladeren kunnen bij samentrekken leiden micro barsten in
het membraan.

•

Tijdens de wintermaanden kan zowel ijs als vorst/dauw zorgen voor grote
spanningen in het membraan door het schuureffect

Alle proefstalen werden, zoals vorige onderzoeken, op strategische plaatsen
genomen teneinde de resultaten te kunnen vergelijken.
Op dit dak werden de stalen genomen ter hoogte van de westelijk georiënteerde
dakrandzone. Deze zone is niet beschermd door andere gebouwen en het meest
blootgesteld aan diverse weercondities.

Foto 4. Proef plaats BR/I Minerale wol isolatie
Deze visuele inspectie toont aan dat niettegenstaande de harde omstandigheden het
Prelasti EPDM membraan niet aangetast werd, gedurende nu 37 jaar.

Roof 2
Location:

(D64747) Rai-Breitenbach, Germany

Gebouw type:

Primary school, two storey building

Dakoppervlakte: 1100m2
Helling:

0°

Jaar Plaatsing:

1976

Systeem:

Geballast dak met grind. Prelasti EPDM membraan los verlegd zonder
mechanische bevestiging op EPS isolatie. Ter hoogte van opstanden en
naden rondom de koepels en extractoren is het membraan niet
beschermd. De dikte van het membraan is 1mm.

Foto 5. Dakoverzicht
Opmerkingen:
Blootgesteld EPDM membraan ter hoogte van details, dakopstanden en EPDM
membraan in contact met een gemetste schouw. ZW orïentatie.

Foto 6. Schouw in metselwerk. Opmerking: Op de schouw zijn sporen van roet en
uitlaatgassen terug te vinden.
In dit geval werd het membraan blootgesteld aan vervuiling tengevolge van
uitlaatgassen en dit in combinatie met intensieve UV- straling. Tengevolge van
temperatuurschommelingen in de schouw is er tevens zoutbevattend
condensatiewater gevormd wat ook een negatieve invloed heeft op de waterdichting.
De proefstalen werden op dezelfde plaats als voorheen genomen. Eén staal werd
genomen in de schouwopstand, een ander ter hoogte van een goot. Hier diende het
grind eerst verwijderd te worden.

Foto 7. Proefplaats RAI/I in contact met de schouw

Foto 8. Proefplaats RAI/II ter hoogte van een goot na verwijdering van de ballast.

Foto9. Naden van de EPS isolatie .
Duidelijk zijn er te grote naden tussen de EPS isolatieplaten zichtbaar ten gevolge
van krimp. Dit heeft geen invloed op het membraan daar het los verlegd werd op
deze isolatieplaten.
Het onderzoek toont aan dat zelfs dit probleem niet geleid heeft tot enig probleem.
Ook hier vervult het membraan na 37 jaar alle eisen.

Dak 3
Locatie:

(D64720) Michelstadt, Duitsland

Gebouw type:

Technische school

Dakoppervlakte: 1100m2
Helling:

2%

Jaar plaatsing:

1976

Systeem:
Geballast dak met grind. Het Prelasti EPDM membraan is los
verlegd zonder mechanische bevestiging op een bitumineus membraan. Het
membraan is niet beschermd ter hoogte van de opstanden en lichtkoepels. Dikte
1.5mm.

Foto 10. Dakoverzicht

Foto 11. Dakoverzicht

Opmerkingen:
Het onderzoek werd voornamelijk verricht op plaatsen waar het membraan vervuild
was met een dunne laag modder, die niet verwijderbaar was, en die ook nog
aanwezig was na het uitvoeren van de proeven.

Foto 12. Membraan vervuild met modder
Het onbeschermde membraan werd in dit geval niet bestudeerd omwille van slechte
weersomstandigheden. Deze werden wel onderworpen aan een visuele controle. De
stalen werden genomen op een vervuild gedeelte in het midden van het dakvlak.

Foto 13. Proefplaats MI/I:

Het onbeschermde Prelasti EPDM membraan werd onderworpen aan visuele
controle ter hoogte van opstanden en lichtkoepels. Het membraan stond onder lichte
spanning zonder echter enige nadelige invloed..

Foto 14. Onbeschermde Prelasti EPDM membraan ter hoogte van de
koepelopstanden.
Niettegenstaande de vervuiling op het dakoppervlak en het feit dat de opstanden niet
beschermd zijn, hebben er zich gedurende 37 jaar geen problemen voorgedaan.

Laboratorium proeven
De stalen van het dak werden getest met gecalibreerde en gecertificeerde
testapparatuur volgens de huidig geldende EN standaard, welke overeenstemmen
met de DIN standaard die gebruikt werd voor de vroegere proeven.
Niettegenstaande DIN 7864 niet meer van toepassing is op dit ogenblik, werd het
voor dit onderzoek toch genomen als referentie zodat de waarden van deze proeven
vergeleken konden worden met de proeven welke uitgevoerd werden bij het Duitse
Instituut MPA in Darmstadt, waar de DIN norm als basis werd genomen.
De eigenschappen die onderzocht werden op het Prelasti membraan zijn volgende:
treksterkte, rek bij breuk en scheurweerstand en dit zowel in de langs- als
dwarsrichting.

Besluit
Dit lange termijnonderzoek toont duidelijk aan dat het Prelasti EPDM membraan zeer
goed bestand is tegen veroudering in variërende weersomstandigheden. Niet enkel
invloed van water, sneeuw, UV en wind, maar ook biologische en chemische
vervuiling hebben de eigenschappen van het membraan niet gewijzigd na 37 jaar
dienst.
De meest aangewezen manier om de veroudering op een membraan te bepalen is
het meten van de verandering van de eigenschappen en het verlies van flexibiliteit.
Hiervoor werden uit elk dak stalen genomen en proeven uitgevoerd door een
onafhankelijk testinstituut. Hieronder vindt U de proefresultaten terug van de 3
verschillende daken. De rek bij breuk zowel in langs- als dwarsrichting voor zowel de
beschermde als de blootgestelde EPDM stalen voldoet nog steeds aan de criteria
van DIN 7864.
Meting

Onbeschermde
toepassing

Beschermde
toepassing

Lengterichting
398%
332%
Dwarsrichting
346%
295%
Tabel 1. Rek bij breuk na 37 years, gemiddelde waarden.

Criteria voor
nieuwe
membranen
Min. 250%*
Min. 250%*

* Volgens DIN 7864 bedraagt de minimale rek bij breuk voor een nieuw EPDM
membraan 250%.

De Laboproeven tonen ook aan dat de treksterkte en scheursterkte van de stalen
hoger liggen als deze vereist voor nieuwe folies volgens DIN 7864.
Treksterkte
N/mm2
Dak
1

2

3

Proefstaal
dakpositie
Blootgestelde
dakrandzone
Blootgestelde
dakopstand
Geballast
middenvlak
Blootgesteld
schouwopstand
Beschermd door
alu profiel
dakrandzone
Blootgestelde
dakopstand

Grindgeballaste
middenzone
Gemiddelde waarden

Rek bij breuk
%

Scheursterkte
N/mm

2002

2013

2002

2013

2002

2013

8.7

9.1

320

330

21.9

11.0

8.1

-

284

-

21.9

-

9.3

9.7

384

396

26.7

20.7

7.4

9.9

380

415

27.0

18.3

6.5

-

206

-

19.0

-

7.0

-

266

-

19.2

-

6.0

8.0

316

231

20.6

9.4

7.6

9.2

308

343

22.3

12.6

Vereisten DIN 7864 deel 1 Min 4.0
Min 250
Min 5.0
voor nieuw materiaal
Nota:
De warden vermeld voor treksterkte, rek bij breuk en scheurweerstand zijn gemiddelde
waarden gemeten in langs- en dwarsrichting.
Scheursterkte dd 2002 werd uitgevoerd in dwarsrichting volgens DIN 53515.
Scheursterkte dd 2013 werd uitgevoerd volgens DIN 53507 zowel in langs- als
dwarsrichting. De verschillen tussen 2002 en 2013 kunnen verklaard worden door de
verschillende proefmethode
Tabel 2. Analyse resultaten van 2013 vergeleken met deze van 2002

Besluit
De laboproeven samen met de visuele inspectie van de daken tonen aan dat het
Prelasti EPDM membraan, na 37 jaar, nog steeds functioneel is en dat
membraaneigenschappen nog steeds voldoen aan de eisen van een nieuw
geproduceerd membraan.

