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Van Dak tot Dak wordt
De reDAKtie
Elk kwartaal brengen wij u
middels onze nieuwsbrief op de
hoogte van de weetjes rondom
o.a. onze producten, diensten,
bijzondere innovaties en
organisatie.

Na vorig jaar onze complete
documentatielijn en website te
hebben vernieuwd is nu, zoals u
ziet, onze nieuwsbrief flink onder
handen genomen. Op de voor
pagina zal ons communicatie
thema te zien zijn. Door te kiezen
voor een tabloit formaat denken
wij meer leesgemak voor u te
hebben gecreëerd. Uiteraard is
de lay-out geüpgrade naar onze
huidige huisstijl en is de naam

van onze nieuwsbrief gewijzigd.
Vanaf 1994 hebben wij ons
nieuws gebracht onder de naam
“Van Dak tot Dak”.
Zoekend naar een naam welke
het 5de element (Tijd) doorstaat
en aansluit bij marketinggedachte
van Wédéflex Established hebben
wij gekozen voor de De reDAKtie.
Wij wensen u veel leesgenot van
deze nieuwe leesomgeving!

Nog even Tijd voor:
Wédéflex, Master of the 5th element
Elke 2 jaar komt Wédéflex
Established met een nieuw
communicatiethema. Het thema
vormt de kapstok voor al onze
marketingtechnische innovaties.
Met het thema “Wédéflex, Master
of the 5th element!” besteden wij
al vanaf 2009 volop aandacht aan
het onlosmakelijke onderdeel;
de Levensloop.

Al meer dan 30 jaar geleden
ontdekten wij het recept voor
Duurzaamheid, daar waar wij
onze producten tot op de dag van
vandaag nog steeds mee vervaar
digden. Dit recept, wat wij het
Wédéflex DNA noemen werd zelfs
officieel door BDA bekroond met
de Levensloopverklaring. Tezamen
met het Levensloopdocument
wordt gesteld dat de Wédéflex
dakbanen een verwachte
levensduur hebben van meer
dan 30 jaar, dat wat Wédéflex
onderscheidt van andere dak
bedekkingssystemen.
Tijdens ons Wédé Informatie
Dagen informeerden wij al vele
geïnteresseerden over het

Wédékal ZK
Gesteund door de NEN 6050
vinden zelfklevende producten
een steeds grotere toepassing.
Om in alle situaties een oplossing
te kunnen bieden ontwikkelden
wij de Wédékal ZK. Een koud
verwerkbare, vezelversterkte

Levensloopcontract, het contract
dat wij juist op de markt kunnen
brengen omdat de bekroning op
onze duurzaamheid een feit werd.
In de afgelopen periode merkten
wij het enthousiasme, maar vooral
de vraag naar dit “product” in de
markt. Daarom willen wij graag
beknopt het contract (nogmaals)
bij u onder de aandacht brengen.
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Het Levensloopcontract
in een paar pluspunten:
•	De duurzaamheid van het dak integraal meenemen
in beheer en onderhoud
•	De kans om uw MJOP “groen” te maken
•	Uw dak gaat langer mee dankzij vakkundig leggen
en professioneel onderhoud
•	U voorkomt onvoorziene gebreken en kosten
•	Geen “pieken” in uw jaarlijkse onderhoudsbudget,
maar een zeer precies en constant in te plannen
meerjaren onderhoudsbegroting
•	Deze overeenkomst garandeert een langere
zekerheidsstelling bovenop de al uitgebreide
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Tectum is het opleidingsinstituut
voor de dakbedekkingbranche
in Nederland en bestaat dit jaar
10 jaar.
Tectum verzorgt, organiseert en
geeft opleidingen aan iedereen in
de bitumineuze en kunststof dakbedekkingbranche. Naast leerling
dakdekkers geldt dat ook voor
ondernemers, binnen- en buiten
dienstmedewerkers, uitvoerders,
voorlieden en leveranciers.
Daarnaast is Tectum voor leer
ling dakdekkers gedurende de
beroepsopleiding ook vaak
werkgever. De samenwerking
tussen Tectum en Wédéflex is
al jarenlang hecht en goed.
Zo schoolt Wédéflex al jaren haar

Established Dealers door middel
van speciale eendaags cursussen
in speciale thema’s, zoals bijvoor
beeld NEN 6050 cursussen en
de Wédéflex Established Dealer
cursus. Sinds 2003 maken de
vier beste dakdekkers van het
betreffende jaar in het kader van
Internationale Solidariteit een
dak in Moldavië, één van de
armste landen van de voormalige
Sovjet Unie. Elk jaar wordt zorg
vuldig gekozen welk dak voor
dit mooie doel in aanmerking
komt. Wédéflex sponsort elk
jaar weer de benodigde dak
bedekking en mocht dit jaar
mee met de voorbereidingstrip.
Coen van der Kooij vertelt over
zijn ervaringen.

“In de hoofdstad Chisinau
bezochten we allereerst de
school waarvan vorig jaar twee
daken van nieuwe dakbedekking
zijn voorzien. Ook voor 2010 zal
hier opnieuw een dak worden
gemaakt. Het dak van de keuken
en aula zijn dringend aan een
nieuwe dakbedekking toe.
Iedereen met enige bouwkundige
achtergrond zinkt de moed al snel
in de schoenen als je om je heen
kijkt in dit land. Sinds het uiteen
vallen van de Sovjet Unie wordt
eigenlijk niets meer onderhouden.
Naar onze maatstaven zou je de
renovatie beginnen door “de punt
van de bulldozer er tegen aan te
zetten”. Hier is dat natuurlijk geen
optie. Waterdichtheid is prioriteit
1. Op de daken ligt een dikke koek
van iets dat in de verte lijkt op
dakbedekking.

Overlagen is geen optie, alles
moet eraf en gaan we vanaf de
ondergrond opnieuw opbouwen.
Dat betekent wel dat de afme
tingen van het dak niet te groot
kunnen zijn, het moet tenslotte
allemaal in 1 week weer dicht
gemaakt kunnen worden. Het dak
wat nu voorligt is eigenlijk iets te
groot, maar deze mensen wil je
niet teleurstellen! John Verkaik en
Karel-Jan Batenburg besluiten
dus toch al snel wel het hele dak
dit jaar te zullen maken.
Alles komt dus aan op een
degelijke voorbereiding. De direc
trice van de school is blij en laat
trots de lokalen zien waar onlangs
wat aanpassingen zijn gedaan
zodat ook gehandicapte kinderen
onderwijs kunnen krijgen,
samen met normale kinderen.
Bladderende verf, versleten vloer
bedekking, lekkages van daken
die nog opnieuw gedekt moeten
worden, je zou bijna moedeloos
worden. Maar niet deze mensen,
met een tomeloze inzet blijven zij
voortgaan in het belang van de

kinderen. Dankzij de jarenlange
ervaring van John en Karel-Jan
worden alle voorbereidingen in
de aansluitende bezoeken snel
en vakkundig geregeld. Er blijft
gelukkig tijd over om nog enkele

projecten te bezoeken die in voor
gaande jaren zijn gemaakt. Zo
wordt het dak bezocht van een
van de gebouwen van het plaatse
lijke weeshuis. John kan hier zijn
meegebrachte koffer met kleding
legen en worden de aanwezige
kinderen blij gemaakt met petjes.
Ook bezoeken we het dak van een
school van de Joodse gemeen
schap. Het dak van een woon
gebouw behorend bij een school
is het laatste dak dat we zien.
Mijn indruk van die daken? De
dankbaarheid van de mensen, dat
maakte zoveel indruk op me dat
ik eigenlijk niet eens zo goed gelet
heb op hoe onze dakbedekking
erbij lag. Voor mensen die mij ken
nen zegt dat genoeg... Gelukkig
vertelde één van de mensen van
het woongebouw ons dat zij als
enige van het gehele complex in
de afgelopen winter, die minstens
net zo bar was als bij ons, geen
last hebben gehad van lekkages.
En dan die tevreden gezichten van
John en Karel-Jan, onbetaalbaar!!”

10 jaar verzekerde garantie

Tijd

Mocht u ook meer willen weten, kijk eens op onze website.
Of schroom niet en neem contact met ons op,
wij komen u graag uitleg geven over dit product of
sturen u desgewenst nadere informatie toe.

Wédéflex project in uitvoering

bitumen daklijm die zijn toepassing
vindt bij het dichten van kopse
overlappen bij gemineraliseerde
zelfklevende dakbanen. De pas
teuze Wédékal ZK wordt aange
bracht met behulp van een troffel
en is verpakt in blikken van 5 kg.

Project:
Papierfabriek Sappi (Stormschade)
Opdrachtgever:
Sappi Lanaken NV
Wédéflex dealer:
Starmans Daken te Heerlen
Product: 	Wédéflex Maaiveldbaan (MVB) en Wédéflex D4
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Wédéflex met Tectum
in Moldavië

Nieuw: Wédémec Plus 3 mm
Dampremmende lagen vervullen
in een dakbedekkingsysteem een
belangrijke functie. Gedurende de
winterperiode vindt damptransport
plaats van binnen naar buiten.
Om te voorkomen dat de hoeveel
heid inwendige condensatie in
de isolatie te hoog wordt en niet
meer kan uitdiffunderen in de
zomerperiode, wordt een damp
remmende laag aangebracht.
De benodigde kwaliteit van damp
remming van deze laag wordt
bepaald door de klimaatcondities
van de onderliggende ruimte en
de exacte dakconstructieopbouw.
Dit wordt veelal door middel van
een bouwfysische berekening
gecontroleerd.

Voor een normaal binnenklimaat
zoals bij woningen e.d. volstaat
theoretisch al vaak een damp
remmende laag in de vorm van
een PE-folie, waarvan de naden
worden afgetapet. In praktische
zin is dit echter vaak problema
tisch. Zo waait zo’n dunne folie
vaak al snel weg en als je dat
wilt voorkomen, ben je eigenlijk
gedwongen de totale dakopbouw
direct aan te brengen. Dat bete
kent dat de waterdichtheid veel
later tot stand komt. Bij dak
renovaties is een PE-folie prak
tisch onbruikbaar omdat in zo’n
situatie de waterdichtheid tijdens
de uitvoering dan niet kan wor
den gegarandeerd. Het dak moet
worden gesloopt en snel dicht
worden gemaakt. Veelal wordt
om die reden dan de Wédémec
toegepast. Dan wordt de damp
remmende laag direct als eerste
waterdichte laag gecombineerd.
Om praktische redenen hebben
we een nieuwe Wédémec ontwik
keld. Zo is de dikte vergroot naar
3 mm (was 2,5) en is de inlage een
combinatie van glasvlies en poly

ester. Een stabiel en gelijkertijd
robuust product dat dus goed
bestand is tegen mechanische
invloeden, juist gedurende de
uitvoering van dakbedekking
werkzaamheden. De naam van
dit product liet zich gemakkelijk
bepalen: Wédémec Plus. Voor de
goede orde: Wédémec blijft ook
gewoon leverbaar.

WK Voetbal 2010
Laat die leeuwe
nie in sy hempi
staan nie!

WK Sokker 2010

Nog even en het wereld
kampioenschap voetbal in
Zuid-Afrika begint.
Op 11 juni aanstaande zal
de aftrap in Johannesburg
worden gegeven door
Zuid-Afrika en Mexico.

Rondom dit WK zullen wij voor
onze Wédéflex Established
Dealers een actie gaan organise
ren. De actie, met een knipoog
naar Zuid-Afrika, zal de naam:
“Laat die leeuw nie in sy hempie
staan nie!” gaan dragen. Door het
uitschrijven van een Poule wed
strijd kunnen zij meedingen naar
leuke prijzen.
Ook hebben wij een Wédéflex
WK Sokker Song gemaakt welke
uiteraard ook de titel
heeft: Laat die
Wédé
fl
leeuw nie in
laat d ex
sy hempie
leeuw ie
staan nie!
nie

in sy
he
staan mpie
nie!

Deze Wédéflex
WK Song is te
beluisteren op onze
site www.wedeflex.nl.

Voor de voetballiefhebbers onder
u hebben we als “nuttig“ oranje
gadget een programmaboekje
bijgesloten.

Wédéflex duurzame daksystemen

