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Bosis voor

het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd
op een nieuwe beoordelingvan de daken, met
bijkomende laboratoriumtestenom de materiaaleigenschappenvan het EPDM na te gaan. Er
werd rekening gehoudenmet:
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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 onderzoek betrokken werd;
r praktijkonderzoek door een onafhankelijke
partij: ondermeer door een manuele flexibiliteitscontrolevan de toplaag,uitgevoerdop de
weggenomen stalen en ter hoogte van de diverseaansluitingen;
o laboratoriumonderzoekop 25 februari2002ín
het Staatslaboratoriumvan Darmstadt.

Voststellingen ter plootse
Net als bij het eersteonderzoekvan vijfjaar geleden,werdener ook bij de visueleinspectievan
de daken op 28 augustus2001 geen wezenlijke
veranderingen of beschadigingenaan de dakbedekkingen vastgesteld.Ook op het gebied van
waterdichtheid was er niks aan te merken en hadgeenklachten.
den de gebouweigenaars
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Dak I
Op het eerste dak,
het gebouw van de
firma Pirelli Reifenwerke GmbH te
Breuberg, werd opnieuw vooral de
westelijke randzone
bekeken, aangezien
deze
niet
beschermdwordt door
aangrenzende gebouwen, en dus het
meest wordt blootgesteld aan weer- worden opgemaakt dat de waterdíchtheÍd van
s o m s t a n d i g h e d e n . de EPDM-dakbedekkingen haar naden tot dusAan de noordzijde ver door aI dezefactorenen belastinsenniet nevertoonde het dak gatief was beïnvloed.
bovendien
een
'put',
die de oorzaak is van ernstige
plasvorming, zodat
het water op deze
plaats 25 jaar lang op het materiaal heeft kunnen inwerken.Zoals bekend, zorgeÍ randenvan
plassen op platte daken voor probleemzones,
die aanzienlijke schadeveroorzaken, aangezien
er op die plaatsen, door een voortdurend wi.sselende waterstand, een ophoping van krimp- en
zwellingsdruk ontstaat.Ook de afslijtende werking van de ijslagen in de winter kan ernstige
gevolgen hebben.Verder kan plasvorming aanleiding geven tot het ontstaanvan modderlagen
en algengroeidie door samentrekkingin de droge zomerperiodekleine scheurtjeskunnen veroorzaken.Desondankskon worden vastgesteld
dat noch de chemische,biologischeof mechani- Dak 3
scheinvloed van water,bladeren,modder,algen
en ijs enig nadelig effect hebben gehad op het Op het dak van de Beroepsopleidingvan MiEPDM.
chelstadt kon de EPDM in verschillende omstandighedenworden onderzocht.Aan de dakrand waren namelijk drie toepassingenterug te
vinden die elk aan een anderegraad van belasDak 2
ting blootgesteld was: EPDM-folie onder een
aluminium dakrandprofiel, een volledig blootOok het tweede dak (van de Basisschool van gesteldelaag dakbedekkingen een gedeeltedat
Rai-Breitenbach)is een typisch voorbeeld van schuilging onder een grindbescherming.Hier en
een project waar hoge belastingenoptreden:een daar vertoonde de EPDM-folie een laagje vuil,
opstaanderand op het zuidwesten,die de aan- dat niet kon worden verwijderd en dat dus ook
sluiting vormt met een bakstenenschoorsteen. nog tijdens de proeven aanwezigwas. Het dak
Aangezien dit dak is voorzien van een zware bevat 20 lichtkoepelsen 7 dakdoorvoeren.Deze
grindlaag, kon men hier gemakkelijk de toe- aansluitingen en dakdetails werden eveneens
stand van het aan (weers)invloedenonderhevi- aan de nodige testenonderworpen.Er werd nerge materiaal vergelijken met die van de aan- gens een beschadigingof materiaalverandering
grenzende, met grind beschermde dakbedek- vastgesteld,die binnen afzienbaretijd voor proking. Dit werd onder meer gedaan ter hoogte blemen zou kunnen zorsen.
van de opstaanderanden 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 roetstrepenen
restantenvan verbrandingsgassen.
De EPDMstrook aan de onderzijde van de schoorsteen
staat dus niet alleen bloot aan weersinvloeden,
maar ook aan een versterkte chemischebelasting. Uit de resultaten van dit onderzoek kon

Loborotoriumonderzoek
De monstersen proefstukkenwerden weggenomen in de onmiddellijke nabijheid van de plaatsen waar ook vijf jaar geledende monsterswerden weggesneden.Deze zorgvuldig gekozenlocatiesstrekkenzich uit over verscheidenebelastingszones,zodat er een vergelijking kon wor-

nq
zoekbevestiqtlanqelevensd
uuryerwachti
De gemiddeldewaardenvoor rek bij breuk van
zowel de beschermdeals de onbeschermde
EPDM-folie beantwoorden na 25 jaar nog
steedsaan de normeisendie golden toen het materiaal werd geleverd.Voor dakbedekkingendie
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 vastgesteldegemiddelde waarden
van alle toepassingenliggen hier inderdaad
boven.

Gemiddelde

wqorden

vqn rek bii breuk

in nieuwetoestond)
no 25 ioor lolH 78ó4eisrmin 25oozo
den gemaakt tussen deeloppervlakkendie op
een verschillende manier verweerd zijn. De
Onbeschermd Onderbollost
monsterswerden in het Staatslaboratoriumvan
321 %
Gemetenin lengterichting 261 %
Darmstadt onderzochtmet behulp van fotogra367 %
fie en mechanische.thermische en chemische Gemeienin dworsrichHng 31 1 %
apparatuur.Op dezemanier was het mogelijk de
materiaaleigenschappen
te vergelijken met de
waardenopgemetenop 24 februart 1991 en met Het inzicht dat uit de visuele inspectie van de
de waardenvan nieuw materiaal.
daken werd verworven, stemt in dat opzicht
overeen met de resultatenvan het laboratoriumonderzoek. Bij de koudebuigproeven werd
zelfs bij temperaturentot -50'C nog geenbreuk
in de monstersvastgesteld,zowel bij onderzoek
Conclusies
van de beschermdeals van de onbeschermdefoHet onderzoektoont aan dat EPDM-dakbedek- lie. Verderis de kwaliteit van de gevulkaniseerkingen - en dan vooral op onbeschermdeen de naden na een periode van 25 jaar onveranzwaar belasteplaatsenen daken- de verwach- derd geblevenen zijn de membranennog steeds
tingen staven en een bijzonder goede veroude- homogeenverbonden.
r i n g s w e e r s t a n dv e r t o n e n . M e t ' v e r o u d e r i n g '
wordt bedoeld: het inboeten aan materiaalei- De waarnemingenen onderzoeksresultaten
gegenschappenvan het dakcomplex en de daar- ven dus geen aanleiding om te verwachten dat
mee gepaard gaande structuurveranderingende waterdichte eigenschappenen de kwaliteit
van de organischestoffen,die onvermijdelijklei- van de dakbedekkingde komendejaren zullen
den tot een verwering van het materiaal.Deze afnemen. Er kan dus worden aangenomendat
verwering kan in het laboratoriumworden vast- het EPDM, ook na de 25-jarige praktijkbelasgesteldals een verliesaansoepelheid.De gemid- ting, nog lang haar functie als dakbedekkingzal
delde waardenvan de rek bij breuk vormen daar- kunnenblijven vervullen.
om de bestemaatstafom te bepalenhoe elastisch
t
en flexibel de blootgesteldedakbedekkingnog
is.
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