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KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT
K7050 VERNIEUWD
Per 1 augustus 2012 is er een nieuw, door Kiwa N.V. uitgegeven KOMO attest-met-productcertificaat voor de Wédéflex producten
en systemen beschikbaar.
De belangrijkste wijzigingen in deze
nieuw versie, ten opzichte van de
vorige zijn:
• Doorvoering van de naamswijziging Wédéflex CRT Mineral in
Wédéflex Mineral;
• Toevoeging van de nieuwe toplagen Mineral Ultra White en Olivijn;
• Toevoeging van diverse zelfklevende toplagen;
• Toevoeging van de nieuwe onderlaag Wédébase 446 EPS en het
systeem op ongecacheerde EPS
isolatie.

Waarom KOMO?
Wédéflex brengt haar producten al
sinds jaar en dag onder het KOMOregime op de markt. Onze doelstelling is producten van een constante
kwaliteit aan onze relaties te leveren.
We laten die kwaliteit dan ook graag,
bij voortduring, extern controleren.
Kiwa N.V. toetst de Wédéflex producten tijdens de fabrieksinspecties
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meerdere malen per jaar. Ook toetst
Kiwa N.V. onze producten tijdens
uitvoeringsinspecties op de bouw
locaties. Rollen Wédéflex worden
meegenomen om vervolgens te
worden gekeurd.
Het attest-gedeelte van het certificaat beschrijft dakbedekkingsconstructies die met de producten
gemaakt mogen worden en vervolgens worden daar de prestaties van
beschreven. Aangegeven wordt hoe
aan de Wettelijke eisen (Bouwbesluit
en Wet Bodembeheer) wordt voldaan. De wettelijk verantwoordelijke
(gebouweigenaar) weet dan dus
ook zeker dat aan de wettelijke
eisen zoals brandwerendheid,
windbelasting etc. wordt voldaan.
Dat zijn belangrijke verschillen met
producten die alleen een
CE-keurmerk hebben. Dergelijke
producten met alleen CE-markering
missen de externe controles en de
eindgebruiker mist

het onafhankelijke bewijs dat aan
wettelijke eisen wordt voldaan.

Kwaliteitsketen
Opdrachtgevers kiezen voor
bewezen prestaties door te kiezen
voor een bedrijf dat in het bezit is
van een KOMO procescertificaat en
producten voorzien van een KOMO
attest-met-productcertificaat.
Het mag u dan ook niet verbazen
dat het een eis is die wordt gesteld
aan de (potentiële) Wédéflex Dealers
dat deze bedrijven in het bezit zijn
van een geldig KOMO-proces
certificaat conform BRL 4702.

Established products
En dan nog wellicht het belangrijkste
punt; de bewezen duurzaamheid
van onze producten. In de BRL 1511
deel 2 (de basis van afgifte van
KOMO attesten voor gemodificeerde
dakbanen) is een procedure beschreven die bepaalt of een product zich
een “Established Product”

mag noemen. Kiwa N.V.
verklaart dat de producten van
Wédéflex Established zijn, hetgeen
betekent dat aan de volgende eisen
wordt voldaan:
1.	Minimaal 10 jaar continu gecertificeerde producten door een certificatie instelling die lid is van de EA
(Europese Accreditatie instelling);
2.	Gedurende deze periode nimmer
afwijkingen in de betrokken productspecificaties hebben gehad;
3.	Door middel van een omschreven
methode dient onder verantwoordelijkheid van de Certificatie instelling te worden onderzocht hoe
daken in de Nederlands klimatologische omstandigheden en in
Nederland gebruikelijke systemen
presteren.
In hoofdstuk 5.5 van het KOMO
attest wordt uitgebreid ingegaan op
het onderwerp Established Products
en de bewezen levensduur van
diverse producten.

WÉDÉFLEX EN
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
GOEDE DOELEN
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Wédéflex kiest vanzelfsprekend voor MVO, ofwel
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Stichtingen:

In dat kader worden diverse goede doelen en non-profit organisaties door
Wédéflex gesteund. Het zal u wellicht niet verbazen dat wij vooral mee
werken aan het voorzien van één van de primaire levensbehoeften: een
goed dak boven het hoofd. Graag maken wij u deelgenoot van onze steun
aan de volgende projecten en organisaties:
1. De dakbedekking van Speeltuin Confetti in Rotterdam
2. De dakbedekking van de school “Gölcük Rotterdam” in Turkije
3. De dakbedekking van het Lyceum in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië

KiKa (Kinderen Kanker Vrij)
Habitat
Ride for Hope
Sunrise
Stichting Vakantiefonds
Gehandicapten
Jeugdzorg Nederland
Alpe d’Huzes
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Kijk voor meer informatie op: www.wedeflex.nl

Wédéflex duurzame daksystemen

In gesprek met...

Karel-Jan Batenburg,
Directeur bij TECTUM Stichting voor
Dakvakmanschap te Nieuwegein
Tectum is het opleidingsbedrijf voor de Bitumineuze Dakbedekkingsbranche, opgericht in de zomer
van 2000 als toenmalig antwoord op de economische hausse waarmee de instroom in de bedrijfstak
meer gegarandeerd moest gaan worden en de scholingsgraad moest doen toenemen. De oprichting
was een gezamenlijk initiatief van werkgevers (VEBIDAK) en werknemers (FNV en CNV) binnen de
bedrijfstak.
In deze reDAKtie gaan we in gesprek met Karel-Jan Batenburg,
directeur van Tectum.
Daarnaast is Tectum ook het opleidingsinstituut in het kader van korte
cursussen (één- en meerdaagse
cursussen) en wordt voor de branchevereniging de Ondernemers- en
Kaderopleiding uitgevoerd.
Alle opleidings- en scholingsactiviteiten worden gesubsidieerd door het
Sociaal Fonds van de Bitumineuze
en Kunststof Dakbedekkingsbranche
en staan ook (mede) onder controle
van dit fonds. Tectum heeft echter
een zelfstandig opererend bestuur
van vertegenwoordigers (directeuren/
eigenaren) van dakbedekkingsbe
drijven.

1. Er zijn bij Tectum opleidingen
voor elk nivo in de dakbedek
kingsbranche. Waarom
leiden jullie op?
Uiteindelijk is Tectum voor de
bedrijfstak gaan functioneren als
collectieve werkgever. Nieuwe
instroom komt via de dakbedekkingsbedrijven in dienst van Tectum.
Tectum detacheert naar de dakbedekkingsbedrijven en leidt de deel
nemers op, begeleidt, functioneert
als werkgever en als school. Na het
behalen van de diploma’s treden de
gediplomeerden bij voorkeur in dienst
bij de bedrijven waar ze gedurende
hun opleiding gedetacheerd zijn
geweest. Het doel van Tectum is uiteindelijk hetzelfde percentage aan
dakdekkers op te leiden dat gelijk is
aan de vervangingsvraag binnen de
bedrijfstak, dat normaal gesproken
zo rond de 5% ligt. De opleidingen
worden uitgevoerd onder auspiciën
van een ROC en zijn daardoor erkend
door het Ministerie van OC&W.
De diploma’s hebben dan ook een
duidelijke civiele werking. Opleidingen
vallen onder de werkingssfeer van de
Wet Educatie en beroepsonderwijs
(WEB) en kennen de niveaus 2, 3 en
4, oftewel de basisberoepsopleiding,
de allround opleiding en de
middenkaderopleiding.
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2. O
 ok fabrikanten zijn
betrokken bij Tectum,
wat zijn jullie ervaringen?
De scholingsactiviteiten van Tectum
worden middels sponsoring ook
mede ondersteund door de gerenom
meerde leveranciers binnen de dakbedekkingsbranche, zoals ook
Wédéflex. De leveranciers achten het
ook van het grootste belang dat het
vakmanschap in de dakbedekkingsbranche op peil blijft of groter wordt.
Zij hebben hierbij het grootste belang
omdat dat dit in grote mate de kwaliteit van aanbrenging bepaalt en daardoor dus ook de totaalkwaliteit van
het geleverde dakbedekkingsproduct.
Dit bepaalt daarom mede de belangrijkheid van scholing en opleiding als
levensader. Met leveranciers worden
zeker ook veel korte cursussen uitgevoerd. Honderden dakdekkers vinden
op deze manier hun weg naar één
van de opleidingslocaties van de
dakbedekkingsbranche. Gelukkig zijn
die er ook in de regio, zodat er meest
al wel “in de buurt” een cursus of een
opleiding plaats kan vinden.
Wat betreft het opleiden met de
leveranciers neemt Wédéflex de
laatste jaren een echte voortrek
kersrol in. De dakdekkers van de
Wédéflex Established dealers komen

in de winterperiode met grote regelmaat naar Tectum om aanvullend
geschoold te worden, vooral op de
producten van Wédéflex.

3. De bouw is nadrukkelijk in
een recessie beland. Lukt
opleiden ook in deze
moeilijke tijden?
Op dit moment zit Nederland in een
economische crisis. Daardoor wordt
er minder geld uitgegeven, dat ook in
de dakbedekkingsbranche het geval
is. Dat is te merken aan het aantal
instromers in de vakopleidingen.
De dakdekkerspopulatie vergrijst
echter, het werk neemt af, terwijl er
ongetwijfeld binnen afzienbare tijd
grote behoefte zal ontstaan aan
gekwalificeerd, dus geschoold
personeel op het dak.

4. J
 ullie nemen het sociale
aspect van de nog jonge
jongens nadrukkelijk mee.
Is Tectum daarom auto
matisch met MVO bezig?
Vanzelfsprekend is het van belang
dat dakdekkers gediplomeerd raken.
Daarbij worden de deelnemers niet
alleen inhoudelijk geschoold, maar
zeker ook op normen en waarden.
Je moet je ook als goed werknemer
kunnen gedragen, ook dat is van
het grootste belang. Ondernemers
zeggen dat ons keer op keer; de vakinhoud van het dakdekken is belangrijk, maar verantwoorde kerels op het
dak, die zich weten te gedragen is
misschien nog wel belangrijker.

5. De jaarlijkse diplomauitreiking is een waar
spektakel, waarom doen
jullie dat?
Welke resultaten de inspanningen
van Tectum oplevert, is jaarlijks te
zien op de diploma-uitreiking van
Tectum. De laatste jaren hebben wij
gemiddeld 180 diploma’s te vergeven.

Wij proberen dit groots en mee
slepend te organiseren. Iedereen
die aanwezig wil zijn vanuit de
bedrijfstak, kan aanwezig zijn en
dat is dat dan ook. Zo’n 880
mensen bezoeken jaarlijks de
diploma-uitreiking. Ouders, partners,
werkgevers, vriendinnen, vrienden
en kinderen van de geslaagden,
maar ook vertegenwoordigers van
de verschillende marktpartijen,
leveranciers, belangenorganisaties,
scholen, ROC’ s etc. weten de weg
naar de diploma-uitreiking te vinden
en daar zijn we zeer trots op.

6. Vanaf 2003 gaat Tectum
naar Moldavië. Hoe is dat
ontstaan en wat doet
Tectum daar?
Op de diploma-uitreiking wordt
jaarlijks de Tectum-Award uitgereikt
aan de 4 beste deelnemers aan
de vakopleidingen. Deze winnaars
verdienen naast eeuwige roem,
een tastbaar cadeau als blijvend
aandenken en een zoen van de
presentatrice ook een reis naar
Moldavië, één van de armste landen
van Europa. In Moldavië helpen wij
met onze skills anderen die het echt
nodig hebben door een dak aan te
brengen op een gebouw. De laatste
jaren maken we het dak van het
Lyceum in Chisinau (de hoofdstad
van Moldavië), waar gehandicapte
kinderen hun opleiding volgen,
samen met niet-gehandicapte
kinderen. Een voorbeeld van totale
integratie, waaraan Tectum graag
zijn steentje bijdraagt. Al vele jaren
sponsort Wédéflex dit project met
het leveren van de dakbedekkingsmaterialen. Sinds afgelopen jaar
maken zij dit project zelfs ook
financieel mogelijk en kan het
ook in economische mindere tijden
doorgang vinden.
Kijk, dat vinden wij een goed
voorbeeld van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Nee, zo eenvoudig is het niet. Waar
we de afgelopen jaren druk aan de
weg hebben getimmerd op gebied
van zelfklevende onder- en toplagen
(u weet wel, brandveilig werken
volgens NEN 6050), ontbrak er juist
voor de kritische ondergronden
(zoals geprofileerd stalen en houten
dakvloeren) nog het ultieme
Wédéflex-antwoord.
Daar komt nu verandering in, want
met trots presenteren wij de
Wédédefend Alu ZK - een lichte,
sterke, eenvoudig en snel
verwerkbare, hoog
dampdiffusiedichte en bovenal
zelfklevend aan te brengen
dampremmende laag van gewapend
aluminiumfolie-laminaat. In een

tijdperk van toenemende milieu- en
energiebewustwording, waarin we
het passief wonen met rasse
schreden zien naderen, is met de
Wédédefend Alu ZK op snelle en
effectieve wijze een hoogwaardige
damp- en stromingsdichtheid vanaf
de ondergrond te verwezenlijken.

vormige dampremming, absolute
brandveiligheid in de verwerking,
hoogwaardige damp-, stromings- en
betrouwbare eerste waterdichtheid
niet worden gecombineerd.

De studiemiddag van 5 september zat al snel vol en
daarom is er nog een extra middag ingepland op
woensdag 10 oktober aanstaande.
U kunt uzelf nog aanmelden voor deze studiemiddag
middels een korte mail aan info@bdaopleidingen.nl.
Uw naam, functie en adresgegevens van uw organisatie
volstaan. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de cursusmedewerkers van:
BDA Dak- en Gevelopleidingen,
telefoon 0183 66 96 90 of via
info@bdaopleidingen.nl.

Wist u dat...

Voor de renovatie van het dak is
dhr. Ado Hartenhof van
Roof Management gevraagd een advies te maken. Voor de dakbedekking
is gekozen voor een product dat zijn
kwaliteit al jaren bewijst en waarvan
bekend is dat op gebied van lang
durige exploitatie het een uitstekende
keuze is: de Wédéflex D4. De dakbedekking is aangebracht door
Patina Dakbedekkingen Beverwijk b.v.
De combinatie van een goed
product aangebracht door een
Wédéflex Established Dealer biedt
Loods 5 de zekerheden van
Wédéflex met een verzekerde
garantie op het product én de
verwerking.

De medewerkers van Wédéflex komen op de daken
soms bijzondere dingen tegen. In deze rubriek maken
wij u daar graag deelgenoot van.

Nestelen op de Wédémec tijdens
de uitvoering, milieuvriendelijker

Project in uitvoering

De directie van Loods 5 maakt keu
zes die bijdragen tot gebouwen met
zo laag mogelijke exploitatiekosten.
Men wil zich concentreren op de
verhuur van de ruimten, niet op beheer en onderhoud van de panden.

• w
 ij onlangs een hercertificatie-audit hebben gehad voor
ISO 9001 en 14001? Met trots kunnen wij u melden dat
wij nog steeds voldoen aan alle gestelde eisen en dat
door Kiwa N.V. onze certificatie voor zowel ISO 9001
als 14001 verlengd is.
• met de nieuwe rol Wédébase EPS 446 dakbedekkings
constructies gemaakt kunnen worden op onge
cacheerde EPS isolatieplaten?

Gespot op het dak

Project in the spotlights

Loods 5. Wie is er niet geweest, of heeft er niet van gehoord? Een middagje meubels kijken of leuker, meubels kopen. Velen kennen Loods 5 als het
bedrijf dat moderne meubels voor een betaalbare prijs aanbiedt. Loods 5
is echter meer dan dit.

Zo heeft Loods 5 naast de bestaan
de locatie een oud fabriekspand
gekocht aan de Pieter Ghijsenlaan te
Zaandam. De afgelopen maanden is
het pand volledig gerenoveerd.

Wederom zijn er weer vele aanmeldingen binnengekomen
voor de Wédéscan Conditiemeet middag welke Wédéflex in
samenwerking BDA Dak- en Gevelopleidingen organiseert.

Met een uitstekende kleefkracht en
een dampdiffusiedichtheid van
1.500.000 μ is deze dampremmer
breed inzetbaar, van dakkapellen en
houten woningdaken tot staaldaken
van sport- en zwembadcomplexen.
Lijmprimer en het aflassen van
overlappen zijn bij dit product niet
aan de orde - hooguit het droog-,
stof- en vetvrij maken van de onder
grond. Beter kunnen een folie-

Dakwerkzaamheden
uitbreiding Loods 5
te Zaandam
Loods 5 is in 1999 opgericht.
Men verhuurt bedrijfsruimtes aan
ondernemers en bedrijven die zich
bezighouden met “Interieur en
Lifestyle”. Daarnaast verkoopt en
verhuurt men gebouwen die geschikt
zijn voor diverse retailformules.
De specialiteit ligt met name bij de
herontwikkeling en renovatie van
oude industriële panden.

Wij verwachten dat ook dit prachtige
product zich in een warme
belangstelling zal mogen gaan
verheugen. Neemt u gerust de proef
op de som en overtuig u zelf!

WÉDÉFLEX
CONDITIEMEET
MIDDAG

de
ReDAKtie
gaat
digitaal

Ditmaal vragen wij in deze rubriek uw aandacht voor het nieuwste product in ons programma van onderlagen
de Wédédefend Alu ZK. Een hele mond vol, maar het begrip ZK is inmiddels alom bekend en ook ‘Defend Alu’
raakt al aardig ingeburgerd onder onze afnemers. Is de nieuwste telg dan een slimme combinatie van beide?
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Product in the spotlight

Wédédefend Alu ZK

Ventilatiegebouwen Velsertunnel
Je hebt vele gebouwen met enorme diversiteit aan functie en gebruik. Gebouwen van alledaags gebruik en
gebouwen waarbij je niet direct stil staat.
Een gebouw dat in het laatste rijtje
thuishoort is het: Ventilatiegebouw
Velsertunnel. Voor het ventileren van
de tunnelbuizen zijn aan de noorden zuidzijde van de Velsertunnel
ventilatieschachten gebouwd.
De twee gebouwen, tussen 1952 en
1955 gebouwd, zijn een aantal jaren
geleden tot monument verklaard
behorend tot de “Naoorlogse
architectuur uit de periode 19401958”. Het beheer en onderhoud van
de beide gebouwen wordt door
Rijkswaterstaat uitgevoerd.
In het voorjaar van 2012 zijn de
ventilatiegebouwen grondig gereno
veerd. Een bouwkundig aannemer
heeft het voegwerk van de gebou
wen inclusief de 31 meter hoge
luchtpijpen gerenoveerd. Wat de
functie van een gebouw ook is, elk
gebouw behoeft een waterdicht dak.

De dakbedekking van de ventilatie
gebouwen was ook toe aan een
grondige renovatie. Vanwege de
beperkte bereikbaarheid van de
ventilatiegebouwen is gezocht naar
een dakbedekkingssysteem dat lang
meegaat.
V&H Dakbedekkingen is door de
bouwkundig aannemer gevraagd
hierin advies te geven. In overleg met
Rijkswaterstaat is gekozen voor een
Wédéflex systeem met een bewezen
levensduur van meer dan 30 jaar.
Het dakbedekkingssysteem is een
isolerende C-EPS mortel, een APP
gemodificeerde gebitumineerde
glasvlies type Wédénop en een
toplaag van APP gemodificeerde
bitumen dakbaan met een composiet
inlage, bestaande uit polyestermat,
glasvlies en polyestermat afgestrooid
met leislag, type Wédéflex Mineral.

De uitvoering door
V&H Dakbedekkingen is inmiddels
gerealiseerd en met de ervaringen
van het toegepaste systeem is de

waterdichtheid van de daken in ieder
geval niet iets om dagelijks meer bij
stil te hoeven staan.

kan het toch niet?

Kijk voor meer informatie op: www.wedeflex.nl
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