Wédézone
Specials

Wédézone
Omschrijving

Wédézone is speciaal geïntroduceerd voor visuele markering van
dakzones. Wédézone markeert (on)veilige zones op platte
bitumen daken zonder ballast. Het product kan als doorgaande of
als onderbroken streep worden aangebracht
Wédézone is een 140 mm brede bitumen brandrol, aan de
bovenzijde afgewerkt met keramische leislag in de kleur
roodoranje of groen. Door toepassing van keramische leislag is
de kleurechtheid op termijn gewaarborgd.
Afwerking : • Bovenzijde: keramische leislag roodoranje
						
of groen
			 • Onderzijde: licht geprofileerd en voorzien
						
van wegbrandfolie
Massa
: 4 kg/m²
Rolbreedte : 140 mm
Rollengte
: 10 m
Dikte
: 4 mm

Voorbeelden producttoepassing

Markering (on)veilige zone

Toepassing

Veilig werken op hoogte is bij daken vanzelfsprekend een zeer
belangrijk onderwerp. Een van de meest eenvoudige maatregelen
om valgevaar op daken te voorkomen, is om weg te blijven uit
onveilige dakzones met valgevaar.
Als de werkplek op meer dan 4 m van het valgevaar (bijv. de
dakrand) is, kan worden volstaan met een duidelijk
waarneembare markering op het dakoppervlak.
Met deze signalering worden de veilige en onveilige zones op het
dak gemarkeerd, zodat het voor de professionele dakbezoekers
duidelijk is welke zones van het dak veilig te betreden zijn zonder
aanvullende veiligheidsmaatregelen tegen vallen.
Een dak-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) zal uitsluitsel
moeten geven welke andere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk
zijn om veilig op het dak te kunnen werken.

Markering (on)veilige zone

Verwerkingsmethode:
• Bitumen ondergrond voorbehandelen met geschikte primer of
door reactiveren van de bestaande bitumen dakbedekking met
de brander
• Wédézone aanbrengen op de bestaande bitumen 		
dakbedekking volgens de brandmethode

Kwaliteit

Bedrijf:
• Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Milieu

Markering looppad

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie
neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale
rol in binnen de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die
betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van
het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Markering looppad

05/2017

Concreet:
• Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
• BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
• KIWA certificaat K21915 (BRL 9327) “Milieuhygiënische 		
kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen” in het kader
van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden
en emissiewaarden
• Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
• Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
• Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof specialistennetwerk
• Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie
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