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Opdracht

Studie naar de materiaaleigenschappen van Wédéflex D4 dakbanen en een onderzoek naar het lange
duur gedrag van Wédéflex D4 dakbedekkingssystemen in de praktijk.

Product

Wédéflex D4 dakbanen 446 K 14

Samenvatting

Wédéflex D4 dakbanen zijn over een periode van 30 jaar continu gecertificeerd door Kiwa Nederland B.V.
onder KOMO®-attest met productcertificaat nr. K7050.
Wédéflex D4 dakbanen zijn vanaf 1980 in Nederland verwerkt overeenkomstig de in Nederland
gebruikelijke verwerkingsmethoden.
Wédéflex D4 dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 30 jaar goed
onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. De oudste systemen hebben een bewezen
levensduur van 34 jaar.

Referenties

• Onderzoek inzake lange duur gedrag van Wédéflex daken in de praktijk,
BDA-rapport 97-B-0879 d.d. 98.03.12.
• Onderzoek lange duur gedrag en ervaringen met Wédéflex Established Products,
BDA-rapport 03-B-0191 d.d. 04.06.10.
• Evaluatie en herziening BDA Rapport Milieuverklaring (BRM) inzake Wédéflex D4,
BDA-rapport 04-B-0464 d.d. 04.05.28.
• Nationale BRL 1511, ‘Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen van (gemodificeerde)
bitumen’, deel 2, bijlage I.
• Levensloopdocument, studie kwaliteitsaspecten Wédéflex 446 dakbanen,
BDA-rapport 08-B-0547 d.d. 08.12.16.
• KOMO®-attest met productcertificaat K7050/07, afgegeven door Kiwa Nederland B.V.,
uitgegeven d.d. 2013.11.01.
• Inspection report, Visit to Index S.p.A. (factory of Wédéflex), BDA-report 12-B-0544
d.d. 14.04.07.

Verklaring

Op grond van de resultaten van de onder ‘Referenties’ genoemde onderzoeken en studies blijkt dat
de relevante kwaliteitsaspecten van de Wédéflex D4 dakbanen over de lange termijn binnen een
zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk
wordt verwacht dat de huidige Wédéflex D4 dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren
met een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar.

Geldigheid

Dit document is opgesteld in april 2014. Indien men na verloop van tijd dit document zou willen
raadplegen, verdient het aanbeveling bij BDA Dak- en Geveladvies B.V. te informeren of de waarde
van de inhoud, onder meer in verband met ontwikkeling van techniek en uitvoering, nog dezelfde is.
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