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PVC

1 - OVER DE IKO GROEP
IKO legt zich erop toe om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. IKO neemt de verantwoordelijheid voor de effecten die
onze werkzaamheden hebben op onze planeet. Van planning
en papierwerk, tot de productie, distributie en het eindgebruik
van onze materialen hebben wij oog voor de invloed van onze
producten op de omgeving tijdens de gehele levenscyclus.

IKO is een familiebedrijf dat zich sinds 1951 richt op de productie
van hoge kwaliteit residentiële en commerciële dakbedekkingsproducten. Ons bedrijfsmotto is “Setting the Standard” en dat is
exact wat wij doen: de maat ztten voor kwaliteit, duurzaamheid
en innovatie.
De IKO groep is toonaangevend op het gebied van productie
en distributie van dakbedekking, vloeibare waterdichting en
isolatie. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Alberta,
Canada en het Europees hoofdkantoor in Antwerpen, België.
Daarnaast bevinden zich diverse productielocaties verspreid over
Noord-Amerika en Europa. IKO PLC, de locatie waar kunststof
membranen vervaardigd worden, is gelegen in Chesterfield,
Groot-Britannië. Voor de Nederlandse markt is IKO BV het verkooppunt en verzorgt tevens de distributie.

De IKO single ply productielocatie is gebouwd met gerecyclede
bouwmaterialen conform BREEAM*-standaarden, wereldwijd de
meest toonaangevende beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen aan te geven. Daarnaast worden
tijdens de fabricage van Armourplan PVC bijproducten hergebruikt, verpakken we onze materialen milieubewust en hanteren
we een zo’n efficiënt mogelijk transportsysteem.

2 - OVER DE IKO SINGLE PLY
PRODUCTIELOCATIE

3 - ARMOURPLAN
PVC DAKBEDEKKING

IKO produceert de nieuwste generatie polymeer kunsstof dakmembranen van PVC en TPE met bijpassende hulpmiddelen.
De Armourplna PVC dakbanen worden met een specifiek state-of
the-art productieproces vervaardigd. Substantiële investeringen
in de nieuwste extrusietechnologie en een computergestuurde
productie garandeert een contante, hoge kwaliteit dakbanen die
energiezuinig gefabriceerd worden met daarbij zo min mogelijk
productieafval.

Dankzij een sterke polyester inlage beschikt Armourplan over uitstekende mechanische eigenschappen. Hierdoor kunnen bredere
dakbanen worden ingezet, zodat er minder bevestigers nodig zijn
en de dakbanen snel en efficiënt verwerkt kunnen worden.

•
•
•
•

3.1 - ARMOURPLAN SM

Alle polymere materialen die IKO aanbiedt zijn bestand tegen
veroudering, chemische oxidatie en UV-straling zodat een lange
levensduur gegarandeerd is.

Armourplan PVC is verkrijgbaar in de volgende types met ieder
specifieke eigenschappen die geschikt voor de meeste uiteenlopende toepassingen in zowel nieuwbouw als renovatie.  

ISO 9001 gecertifeerd
ISO 14001 gecertifeerd
Breed productassortiment
Complete daksystemen met isolatie,
dakbedekking en daktoebehoren
• Advisering en ondersteuning
• Strikte kwaliteitsprocedures

SM

SG
D

Armourplan SM is een met een polyestervlies versterkt membraan voormechanisch bevestigde daksystemen. Het membraan
wordt mechanisch bevestigd in de overlap met IKOfix dakschroeven en drukverdeelplaatjes door de isolatie en de dampremmende laag in de dakvloer. De overlappen worden geföhnd met hete
lucht. Armourplan SM kan ook worden toegepast in daksystemen
met daktegels of in combinatie met IKOpro Armourplan lijm in
volledig gekleefde systemen. Armourplan SM wordt ook gebruikt
bij dakranden en details in combinatie met de andere Armourplan
membranen.

Productbenaming

Dikte

Afmeting

m2 per rol

Kleurstelling

Armourplan SM

1,2 mm

20 x 0,75 m

15

Middengrijs

Levering in overleg

Armourplan SM

1,2 mm

20 x 1,06 m

21,2

Middengrijs

Directe levering

Armourplan SM

1,2 mm

20 x 1,50 m

30

Middengrijs

Directe levering

Armourplan SM

1,2 mm

20 x 1,50 m

30

Wit - hittereflecterend

Levering in overleg

Armourplan SM

1,5 mm

20 x 0,75 m

15

Middengrijs

Levering in overleg

Armourplan SM

1,5 mm

20 x 1,50 m

30

Middengrijs

Directe levering

Armourplan SM

1,5 mm

20 x 1,06 m

21,2

Middengrijs

Directe levering

Armourplan SM

1,5 mm

20 x 1,50 m

30

Wit - hittereflecterend

Directe levering

Armourplan SG

1,2 mm

20 x 2,12 m

42,4

Middengrijs

Levering in overleg

Armourplan SG

1,5 mm

20 x 2,12 m

42,4

Middengrijs

Levering in overleg

Armourplan D

1,5 mm

20 x 1,06 m

21,2

Middengrijs

Levering binnen 2 weken
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4 - GEREEDSCHAPPEN EN
HULPMIDDELEN

3.2 - ARMOURPLAN SG
Armourplan SG is een vlieggecacheerde
dakbaan voor gekleefde daksystemen.
Het membraan wordt op de ondergrond
verkleefd met IKOpro SG lijm.
De langsoverlappen worden geföhnd met
hete lucht. Kopse overlappen worden
stuikend aangebracht en voorzien van
mechanische bevestiging. Vervolgens
wordt een strook van Armourplan SM over
de naad heen geplaatst.

4.1 - HANDFÖHNS
Kwalitatief hoogwaardige handföhns zoals die van Leister (Triac
PID) en Sievert (THT1750). Deze apparaten zijn licht van gewicht
en voorzien van een digital temperatuurdisplay dat de ingestelde
en daadwerkelijke luchttemperatuur weergeeft. Bij aanbevolen
föhns kan de temperatuur vrij worden ingesteld en zijn verkrijgbaar in zowel 110v en 230v.  

3.3 - ARMOURPLAN D

4.2 - LASAUTOMATEN

Armourplan D is een ongewapende folie die wordt gebruikt bij
detailleringen.

Leister (Varimat) en Sievert (TW5000) bieden beiden geschikte
automaten die ongeveer 25 kg wegen. Het digitalen temperatuurdisplay geeft de ingestelde en daadwerkelijke temperatuur met
een maximum van 660°C. De maximale föhnsnelheid is ca. 5-7
meter per minuut afhankelijk van weeromstandigheden.
Bij deze machines kan de temperatuur en lassnelheid vrij worden
ingesteld. De aandrukrol verzekert een gelijkmatige drukverdeling
zelfs op onregelmatige ondergronden.

4.3 - MONDSTUKKEN
Een 40 mm breed mondstuk moet worden gebruikt op plaatsen
waar spanning op de overlap staat, bijvoorbeeld in de randzones.
Het 20 mm brede mondstuk wordt gebruikt voor het föhnen van
overlappne bij meer complexe details, zoals binnenhoeken en
zijn uitwisselbaar met de handföhns die hierboven genoemd
worden.

4.4 - AANDRUKROLLER
40mm brede siliconen aandrukrol om druk op de geföhnde
overlappen uit te oefenen.

4.5 - BOLLE KOPEREN NOKKENROL
6 mm koperen roller om druk iuit te oefenen bij geföhnde
detailleringen. Bijvoorbeeld ter plaatse van haakse opstanden.

4.6 - ALGEMENE HULPMIDDELEN
Armourplan PVC membranen worden normaal gesproken met
een schaar geknipt, een mes met een plat blad kan van pas
komen bij detailleringen. Een harde koperen borstel is nodig om
polymeer residu van de mondstukken te verwijderen. Een brede
verfborstel of -roller is geschikt voor het aanbrengen van IKOpro
Armourplan contactlijm. Verspuitbare lijmen zijn mogelijk i.c.m. de
daarvoor bestemde apparatuur. Met een krijtlijntje kan de plaats
aangegeven worden waar het membraan op maat gesneden
moet worden. Met een centimeter kan gecontroleerd worden of
de overlappen overal even breed zijn.
Geföhnde naden moeten worden gecontroleerd met daarvoor
geschikte controlepen.
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5 - OPSLAG

7 - ALGEMENE
VERWERKINGSINSTRUCTIES

Zodra de Armourplan membranen op de bouwplaats geleverd
zijn, moeten ze beschermd worden tegen blootstelling aan regen
en vuil voorafgaand applicatie. Alleen op deze manier kunnen
duurzame lasverbindingen tot stand worden gebracht. Als de
Armourplan dakbanen onder schone en droge omstandigheden
worden opgeslagen zijn geen aanvullende reinigingswerkzaamheden nodig.

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over het lassen van
Armourplan membranen.

7.1 - VERWERKINGSTEMPERATUREN
Armourplan SM en SG dienen te worden geföhnd met een temperatuur van 400°C tot 450°C. De geschikte temperatuur moet
worden gekozen afhankelijk van individuele snelheidsvoorkeur en
weersomstandigheden.

6 - REINIGING

Armourplan D moet worden geföhnd met een temperatuur tussen
380°C en 420°C zodat er meer controle is tijdens het inwerken
van kritieke of complexe detailleringen.

Indien Armourplan PVC vervuild is zullen eerst reinigingsacties
genomen dienen te worden. In onderstaande tabel staat per
vervuilingsgraad weergegeven welke acties genomen dienen te
worden.

Lasautomaat instellingen*:
• SPEED: 1,8 - 2,0 meter per minuut
• TEMP: 420°C en 450°C

Armourplan reinigingsvoorschriften

NB: Het föhnen moet plaatsvinden in een voldoende geventileerde omgeving.

Vervuilingsgraad

Reinigingsactie

Schoon
Direct geïnstalleerd
en geföhnd

0. Geen aanvullende reiniging noodzakelijk

Bevuild
Vervuiling door stof
en modder op
bouwplaats

1. Was en schrob de dakbaan met sop.
2. Vervolgens dakbaan laten drogen

Zwaar bevuild
Langdurige
blootstelling aan
vervuiling door vocht,
stof en modder.

* Afhankelijk van klimatologische omstandigheden en voorkeuren verwerker

7.2 - KIMFIXATIE
Maak altijd een ‘proeflasverbinding’ voordat u
start met het maken van de lasverbindingen in
het dakvlak en detailleringen. Controleer deze
‘proeflas’ met een controlepen. Op deze manier
bent u altijd verzekerd van de juiste instellingen
van uw gereedschap.

1. Was en schrob de dakbaan met sop.
2. Vervolgens dakbaan laten drogen
3. Schoonmaken met Armourplan PVC cleaner
4. Volledig laten drogen (c.a. 30 minuten)

Constructieve delen zoals houten regels, kepers of uit sendzimir
verzinkt staalplaat gezette profielen dienen voor aanvang van
de werkzaamheden gecontroleerd te worden. Voorafgaand het
aanbrengen van mechanische kimfixering moet de bouwkundige
ondergrond worden gecontroleerd op bevestiging ervan. De gemonteerde delen dienen weerstand te kunnen bieden aan de windbelasting berekend volgens NEN 6702 laatst geldende uitgave.

Als de dakbaan nat of vies wordt na de voorbereidingen dan
moeten de reinigingsinstructies zoals hierboven beschreven,
herhaald worden.
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7.1.1 - KIMFIXATIE MET DRUKVERDEELPLATEN:

7.1.3 - TUSSENFIXATIE BIJ OPSTANDEN HOGER
DAN 400 MM.

a. Een baan van gewapende Armourplan PVC 1.2, goed in de kim
aansluiten en ca. 50 mm opzetten tegen de rand of opstand

Bij opstanden hoger dan 400 mm moet een extra mechanische
fixatie horizontaal worden toegepast volgens een van onderstaande principes. Dit kan door middel van parkers en plaatjes,
een bevestigingsstrip of met PVC-folie staalplaat.

(PRINCIPE A)

b. De fixeringsbaan in de kim en ter plaatse van de overlappen
met de volgende dakbaan mechanisch bevestigen met drukverdeelplaten en op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen, hart op hart maximaal 250 mm.
c. Een gewapende Armourplan randstrook aanbrengen tot
minimaal 50 mm voorbij de bevestigingsmiddelen en deze ter
plaatse van de opgezette dakbaan en in het vlak vastlassen op
de fixeringsbaan.

Figuur 3 - Tussenfixatie opstanden > 400 mm

7.2 - LASTECHNIEKEN VOOR OVERLAPPEN
EN DETAILS

Figuur 1 - Kimfixatie principe A

7.2.1 - THERMISCH LASSEN

7.1.2 - LINEAIRE KIMFIXATIE MET EEN GEZET
HOEKPROFIEL VAN DE FOLIESTAALPLAAT:

Armourplan dakbanen kunnen thermisch homogeen worden
gelast met een handföhn of een lasautomaat.

(PRINCIPE B)

Voorbereiding
a. Het lassen kan worden uitgevoerd met een lasautomaat of een
handföhn en siliconen aandrukrol.
b. De temperatuurinstelling van de föhn controleren door deze na
de opwarmperiode ca. 10 mm boven een proefstukje te houden waarbij de PVC niet mag verbranden (lichte verkleuring is
toegestaan).
c. Voor het begin van de uitvoering met een lasautomaat of handföhn een preoflas van ca. 50 cm maken en deze controleren op
hechting en homogeen zijn van de onderlinge naadverbinding.

a. De PVC-dakbanen goed in de kim aansluiten en circa 100 mm
opzetten tegen de opstand.
b. In de kim een gezet hoekstuk van PVC-gecacheerd foliestaalplaat aanbrengen h.o.h. maximaal 250 mm bevestigen met
op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen.
De eerste bevestiging steeds 50 mm vanaf het eind van het
hoekstuk. Ter wille van de klemming dient de zetting van het
hoekstuk iets meer dan 90° te zijn.
c. De Armourplan dakbanen lassen op het foliestaalplaat hoekprofiel horizontaal en op de horizontaal geplaatste dakbaan in
het vlak.

Mechanisch bevestigd systeem langsoverlap
d. De stelbreedte van een langs overlap is minimaal 120 mm.
De effectieve breedte van een thermische las met lasautomaat
moet minimaal 20 mm zijn. Bij lassen met de hand 30 mm.
Zie figuur 4 voor wijze van bevestiging.

Figuur 2 - Lineaire kimfixatie met hoekprofiel

Figuur 4 - Langsoverlap bij mechanisch bevestigde systemen.
Let op! Afmetingen kunnen afwijken. Stelbreedte minimaal 120 mm.
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8 - CONSTRUCTIES
MET ARMOURPLAN PVC

Mechanisch bevestigd systeem dwarsoverlap
e. Bij dwarsoverlappen de hoeken van de banen schuin afronden
en de onderste hoek voor het lassen van de volgende baan
schuin afvloeien. De dwarsoverlappen moeten minimaal
250 mm ten opzichte van elkaar verspringen.
De stelbreedte van een dwars overlap is minimaal 120 mm.
De effectieve breedte van een thermische las met lasautomaat
moet minimaal 20 mm zijn. Bij lassen met de hand 30 mm.

8.1 - SCHEIDINGSLAGEN
Afhankelijk van de aard van het systeem of ondergrond kan
toepassing van een scheidingslaag noodzakelijk zijn.
Armourplan dakfolie is niet bitumenbestendig en mag dan ook
niet met bitumineuze en aanverwante stoffen (olie, teer) in
aanraking komen. Het materiaal mag ook niet in contact komen
met houten delen die met oliehoudende stoffen of oplosmiddelen
zijn behandeld of geïmpregneerd (met uitzondering van gewolmaniseerd hout). Direct contact met kunsstoffen zoals rubber*,
bitumenbestendige PVC-dakbanen en ongecacheerd PS-hardschuim is evenmin toegestaan.
* Met uitzondering van rubbergranulaat tegeldragers
(polyurethaan hars gebonden)
Op basis van onderzoek van BDA is dit type toegestaan.
Scheidingslagen worden onderscheiden naar hun toepassing.

		

a. Mechanische scheidingslaag: polestermat, massa van 140 tot
300 gr/m2 (afhankelijk van de structuur van de af te dekken
ondergrond).

Figuur 4 - Dwarsoverlap bij
mechanisch bevestigde systemen

b. Chemische scheidingslaag: glasvlies, massa minimaal
120 gr/m2, polyestermat, massa van 120 tot 300 gr/m2 als
bescherming tegen chemische invloeden (weekmakermigratie)
c. Scheidingslaag i.v.m. brandgevaar: glasvlies, massa minimaal
120 gr/m2, als bescherming tegen vliegvuur.

Uitvoering
f. Bij gebruik van een handföhn het lastoestel tussen de overlap
van de beide te lassen banen schuiven (diepte ca. 30 à 40
mm) en de naad “vvorlassen” ofwel “dichtzetten” door de
föhn in de lengterichting van de baan te schuiven en met een
siliconenrol de baan licht aan te drukken aan het einde van de
föhnmond.

8.2 - BEHANDELING HOUTEN DELEN
BIJ DETAILS
Houten delen zoals schuine opstandschroten, muurplanken en
regels of kepers t.b.v. de kimfixering etc. die in direct contact komen met Armourplan PVC-folie mogen in principe niet
voorzien zijn van een verflaag. In de verf aanwezige stoffen of
oplosmiddelen kunnen weekmakermigratie veroorzaken. Tevens
is het mogelijk dat door de oplosmiddelen die vrijkomen bij de
verlijlming van de details, de verflaag van de houten ondergrond
kan loslaten, waardoor ook de folie los zal komen en stormschade kan ontstaan. Met menie behandelde delen, waarvan de
aangebrachte loodvrije menie ouder is dan 14 dagen, zijn hierop
een uitzondering.

NB: Gedurende het thermisch lassen zetten zich verkoolde
PVC-deeltjes vast op het mondstuk van het lastoestel, die de
kwaliteit van de lasnaad kunnen beïnvloeden. Het mondstuk
daarom regelmatig met een messing borsteltje reinigen.

Houten delen die in direct contact komen met Armourplan
PVC-folie mogenuitsluitend behandeld worden met een zoutbehandeling van bevoorbeeld womanzout (wolmaniseren).
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8.3 - MECHANISCH BEVESTIGDE
CONTRUCTIES (NKTS)

9 - OVERZICHT DETAILLERINGEN

In deze paragraaf wordt
het mechanisch bevestigde
systeem met Armourplan
PVC dakbanen uiteengezet.
Voor een compleet overzicht van
de mogelijke dakbedekkingsconstructies
verwijzen wij naar CTG Armourplan PVC, laatste uitgave.

9.1 - ALGEMENE EISEN
Dakranden en opstanden
- De hoogte van de dakranden moet minimaal 120 mm  bedragen, verticaal gemeten van bovenkant afwerking dakrand tot
bovenkant afwerking dakvlak. Bij geballaste constructies dient
de hoogte van de dakrand te worden aangepast aan NEN
6702/6707nen NPR6708:2013. De hoogte van alle overige
opstanden moet minimaal 50 mm hoger zijn dan de laagste
dakrand van het betreffende dakvlak.  Is dit technisch niet
mogelijk dan moeten in de dakrand overlopen of noodoverlopen
aangebracht worden, welke minimaal 50 mm  lager liggen dan
de laagste opstand.

Werkwijze:
a. De bouwkundige ondergrond of isolatie eventueel voorzien van
een chemische of mechanische scheidingslaag met overlappen breed 100 mm.
b. Indien kimfixatieprincipe A wordt toegepast; Langs alle randen
en opstanden een kimfixatie aanbrengen bestaande uit een
baan Armourplan PVC 1.2, met op de ondergrond afgestemde
bevestiginsmiddelen en drukverdeelplaten. Indien kimfixatieprincipe B wordt toegepast: De dakbanen volgens detail
afklemmen onder het foliestaalplaat profiel.
c. Aanbrengen van een éénlaagse bedekking bestaande uit:

- De dakrand/opstand moet bevestigd zijn aan de ondergrond en
geschikt zijn om er een kunststof afwerking op aan te brengen.  
De randen en opstanden moeten winddicht zijn.
- De rand/opstand-ondergrond moet vlak, droog en schoon zijn.

Armourplan PVC, losgelegd met langsoverlappen van 120 mm
stelbreedte. Ter plaatse van de overlappen het onderliggende
baangedeelte aan de contructieve ondergrond bevestigen met op
de ondergrond afgestemde bevestigingsmiddelen en drukverdeelplaten 40 x 80 mm of Ø 50 mm.

Afvoeren
Ter plaatse van de afvoeren moet de ondergrond minimaal
10 mm verdiept zijn, over ca. 1x1 m1, door ter plaatse een
dunnere en onbrandbare drukvaste isolatieplaat toe te passen.  
Noodoverlopen en/of spuwers moeten aangebracht worden
conform het gestelde in NEN 6702.

De afstand van de boorschroeven tot de rand van de baan mag
niet minder dan 30 en niet meer dan 40 mm bedragen (bij schotelpluggen 35 resp. 40 mm). Doch zodanig dat de afstand tussen
de drukverdeelplaat en de rand van de dakbaan minimaal 10 mm
bedraagt. Het toe te passen banenpatroon, samen te stellen uit
baanbreedten van 0,75, 1,06, 1,50 of 2,12 meter en het aantal
benodigde bevestigers, volgt uit de noodzakelijke windbelastingberekening (conform NEN 6702/6707 en NPR6708:2013).

Doorvoeren (ontluchtingen)
Ter plaatse van de doorvoeren/ontluchtingen indien mogelijk de
ondergrond/isolatie over ca. 1 x 1 m1. ca 10 mm hoger uitvoeren.
Alle afvoeren en doorvoeren
De plakplaten en/of opstanden van afvoeren en doorvoeren moeten mechanisch bevestigd worden in de onderconstructie, met
op de onderconstructie afgestemde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

8.3.1 - OVERZICHT CONSTRUCTIES
Voor een overzicht van de mogelijke dakcontructies met
Armourplan PVC dakbedekking verwijzen wij u naar KOMO
attest-met-productcertificaat Armourplan PVC, laatste uitgave.

Armourplan PVC en kitten
Gebruik van kit in combinatie met PVC: In principe kan gesteld
worden dat het afkitten van uit Armourplan foliestaalplaat dan wel
uit Plastisol plaat gezette profielen die aan de “rugzijde” (dit is
niet de foliezijde) worden afgekit, kan gescheiden met praktisch
alle “niet bitumineuze” maar wel duurzame kit soorten. In deze
toepassing is er geen sprake van het risico van weekmakermigratie.
Voor het afkitten van de foliezijde van de foliestaalplaat of het
rechtstreeks afkitten van de folie, dient gebruik gemaakt te
worden van de hiervoor geëigende kit op basis van MS polymeer
type Festix.

8.3.2 - DAGAFSLUITINGEN
EN COMPARTIMENTERINGEN
Dagcompartimenteringen voorkomen waterinfiltratie in delen van
de daken die nog niet compleet bedekt zijn. Dagcompartimenteringen moeten worden aangebracht als het werk wordt onderbroken door weersomstandigheden en/of aan het eind van iedere
werkdag.
IKO BV raadt aan om alleen dakdelen te installeren die op dezelfde dag afgewerkt kunnen worden en dat detailwerkzaamheden
worden afgemaakt als de dakwerkzaamheden verder gevorderd
zijn.
Voor een overzicht hoe u te werk moet gaan voor het aanbrengen
van dagafsluitingen en compartimenteringen verwijzen wij u naar
de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, deel E.
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9.2 - DAKRANDDETAIL MET PVC-FOLIETRIM

b Op de ondergrond een strook foliestaalplaat, breed 30 mm als
volgt aanbrengen:
- een comprimeerbaar schuimband (op niet bitumineuze basis),
- de strook vastgezet met schroeven of slagschroeven hart op
hart maximaal 250 mm, de eerste en laatste steeds 50 mm
vanaf het eind van het profiel aanbrengen.
- in lengten van maximaal 3 meter met tussenruimten 1 mm/m1.
c. De Armourplan dakfolie aanbrengen volgens een van de principes genoemd bij kimfixatie.
d. De voorkant dakrand tot minimaal 50 mm voorbij de mechanische bevestiging in het dakvlak een randstrook aanbrengen.  
Op de strook foliestaalplaat, ter plaatse van de opgezette
dakbaan en op de dakbaan in het dakvlak, de Armourplan
randstrook vastlassen.
e. Op deze randstroken klembeugels (dik 2 mm en ca. 80 mm
breed) hart op hart maximaal 750 mm aanbrengen met op de
onderconstructie en de te verwachten windbelasting afgestemde bevestigingsmiddelen (conform NEN 6702). Op deze
klembeugels een afdekkap aanbrengen met afdichtings -en
dilatatievoorzieningen. De afdekkap moet van zodanige hoogte
zijn dat de naad tussen muurplaat en opstand minimaal 15 mm
wordt afgedicht.

Figuur 6 - Dakranddetail met PVC-folietrim

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.

Muurplank c.q. muurafdekking dient altijd
afwaterend richting dakvlak aangebracht
te worden.

b. Op de ondergrond een daktrimprofiel aanbrengen van gezet
foliestaalplaat, als volgt aangebracht:
- een comprimeerbaar schuimband (op niet bitumineuze basis)
- het trimprofiel in lengten van maximaal 3 meter met tussenruimten van 1 mm/m1. met koppelstukken en gelijkbenige
hoeken, vastgezet met schroeven of slagschroeven hart op
hart maximaal 250 mm, de eerste en laatste 50 mm vanaf het
eind van het profiel aanbrengen.
- het trimprofiel moet de naad tussen de muurplaat en opstand
minimaal 15 mm afdekken.

9.4 - OPSTANDAFWERKING
ONDER VOETLOOD

c. De Armourplan dakfolie aanbrengen volgens een van de principes genoemd bij kimfixatie.

9.4.1 - OPSTANDAFWERKING MET METALEN
STRIPS EN MECHANISCHE BEVESTIGING

d. Vanuit het daktrimprofiel tot minimaal 50 mm voorbij de mechanische bevestiging in het dakvlak een polyesterweefsel gewapende randstrook aanbrengen. Op de trim en op de dakbaan
de Armourplan randstrook vastlassen.

9.3 - DAKRANDDETAIL MET AFDEKKAP

Figuur 8 - Opstandafwerking onder voetlood

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.
Figuur 7 - Dakranddetail met afdekkap

b. De Armourplan dakfolie aanbrengen volgens een van de principes genoemd bij kimfixatie.

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS- of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheiding-/
beschermingslaag aanbrengen.

c. De Armourplan opstandstrook aanbrengen zo hoog mogelijk
opgezet tegen de opstand en tot circa 50 mm voorbij de mechanische bevestiging in het dakvlak.

8

PVC

d. De strook vastlassen ter plaatse van de opgezette dakbaan en
op de Armourplan dakbaan in het vlak.

a. De Armourplan dakbaan aanbrengen tot aan de dagzijde van
de sparing.

e. Aan de bovenzijde de PVC-randstrook mechanisch bevestigen
met behulp van een metalen non-ferro strip en de randstrook
ca. 50 mm hierover terugslaan.

b. De lichtkoepelopstand plaatsen en mechanisch bevestigen in
de onderconstructie hart op hart 250 mm met op de ondercontructie afgestemde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

f. Over deze randstrook het voetlood aankloppen.

c. Vanaf bovenzijde opstand tot 50 mm voorbij de flens van de
lichtkoepel een randstrook met contactlijm PVC 74533 volledig
gekleefd aanbrengen op de lichtkoepelopstand en lassen op de
Armourplan dakbaan.

9.4.2 OPSTANDAFWERKING MET PVC FOLIESTAALPLAAT STRIP

d. Tussen de Armourplan dakbaan en lichtkoepelrand MS polymeer
type Festex aanbrengen.
e. De lichtkoepel met druiprand monteren volgens voorschrift
leverancier/fabrikant.
NB: Bij een lichtkoepel met een vlak opstandgedeelte van PVC
kan de Armourplan opstandstrook op het vlak worden gelast.

9.6 - HEMELWATERAFVOEREN
9.6.1 - AFVOEREN IN VOLPLAAT PVC
Voor de afvoeren kiezen voor volplaat PVC-afvoeren, PVC-gully’s
of met PVC gecoate metalen afvoeren en deze conform onderstaand principe inwerken.

Figuur 9 - Opstandafwerking met PVC foliestaalplaat strip

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.
b. Juist onder het voetlood een strip aanbrengen van PVC
foliestaalplaat, breed minimaal 30 mm: -met op de ondergrond
afgestemde bevestigers hart op hart maximaal 250 mm, de
eerste steeds 250 mm vanaf het eind van het profiel -in lengten
van maximaal 3 m met tussenruimten van 1 mm/m1.
c. De Armourplan dakfolie aanbrengen volgens een van de principes genoemd bij kimfixatie.

Figuur 11 - Afvoeren in volplaat PVC

d. De Armourplan opstandstrook aanbrengen zo hoog mogelijk opgezet tegen de opstand en tot circa 50 mm voorbij de
mechanische bevestiging in het dakvlak. De strook vastlassen
ter plaatse van de opgezette dakbaan en op de Armourplan
dakbaan in het vlak.

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.
b. De Armourplan dakbaan aanbrengen en ter plaatse van de
afvoeropening een gat snijden ter groottez van de diameter van
de uitloop.

e. Over deze randstrook het voetlood aankloppen.

c. In dit gat en op de Armourplan dakbaan een hemelwaterafvoer
aanbrengen van volplaat PVC of PVC gecacheerd materiaal.
Deze afvoer mechanisch bevestigen in de onderconstructie, met
op de onderconstructie afgestemde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en waterdicht aansluiten op de standleiding.

9.5 - LICHTKOEPELOPSTANDEN

d. Op de plakplaat en de Armourplan bedekking een manchet
van Armourplan D . (afmeting diameter plakplaat + 150 mm)
vastlassen.

Figuur 10 - Lichtkoepelopstanden
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9.6.2 - AFVOEREN VOLGENS HET GEBERIT
PLUVIA-SYSTEEM

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.

Bij gebruik van een hemelwaterafvoersysteem van Geberit (Pluvia-systeem), kan gebruik gemaakt worden van afvoeren die zijn
voorzien van een geprefabriceerd manchet van niet bitumenbestendig zacht PVC.

b. De Armourplan dakbaan aanbrengen en ter plaatse van de
afvoeropening een gat snijden ter grootte van de diameter van
de doorvoer.
c. De non-ferro doorvoer (ontluchting) met plakplaat door de
Armourplan dakbaan aanbrengen en in de onderconstructiebevestigen met hierop afgestemde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.
d. Een manchet snijden uit een baan Armourplan D 1.5 waarbij de
afmeting van het manchet minimaal gelijk is an de diameter van
de plakplaat 150 mm.
e. In het midden van deze manchet een gat snijden/knippen in
een diameter die gelijk is aan 60% van de ontluchtingspijp en/of
leiding. De folie met behulp van een föhn verwarmen en over de
pijp en/of leiding trekken.

Figuur 12 - Afvoer pluvia systeem

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.

f. Het plakstuk van het manchet op de Armourplan dakbedekking
vastlassen.
g. Het opgezette deel van het manchet verlengen met een rechte
of conische koker uit Armourplan PVC 1.2, verlijmd op de koker
met contactlijm, den deze onderling thermisch lassen.

b. Bij het verdiepen van isolatie ter plaatse van de afvoer rekening
houden met de “verdieping” binnen de afvoer en de “verhoging”
van de korf en montagering.

h. Bij het ontbreken van een “stormkraag” de koker aan de bovenzijde voorzien van een RVS-klemring en de folie afkitten met
Festex.

c. De Armourplan dakbaan aanbrengen en ter plaatse van de afvoeropening een gat snijden ter grootte van de diameter van de
doorvoer. De bedekking rondom de sparing mechanisch bevestigen aan de bouwkundige ondergrond met op de ondergrond
afgestemde bevestigingsmiddelen en drukverdeelplaten.

9.7.2 - DOORVOEREN IN VOLPLAAT OF
PVC FOLIESTAALPLAAT

d. De Geberit (Pluvia) afvoer met foliemanchet aanbrengen en
deze volgens voorschrift fabrikant bevestigen.

Voor de ontluchtingen kiezen voor volplaat PVC-ontluchtingen of
met PVC-gecoate metalen ontluchtingen en deze conform onderstaand principe inwerken.

e. Het manchet vastlassen op de Armourplan dakbaan.
NB: Voor het inwerken kan ook gebruik gemaakt worden van een
afzonderlijk manchet van Armourplan folie die op het Geberit manchet en de Armourplan bedekking met worden vastgelast.
Bovenstaande afvoeren mogen geen onderdelen (bijv. rubber afdichtingsringen) met bestanddelen bevatten die de PVC bedekking
kunnen aantasten (weekmakermigratie).

9.7 - DOORVOEREN
9.7.1 - DOORVOEREN (METAAL)

Figuur 14 - Doorvoer volplaat PVC of PVC-foliestaalplaat

a. Op bitumineuze ondergronden, bitumineuze cacheerlagen,
EPS-of XPS-isolatie of ruwe oppervlakken een scheidings-/
beschermingslaag aanbrengen.
b. De Armourplan dakbaan aanbrengen en ter plaatse van de
afvoeropening een gat snijden ter grootte van de diameter van
de doorvoer.
c. De ontluchtingspijp met plakplaat door de Armourplan dakbaan
in de onderconstructie bevestigen met hierop afgestemde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.
d. Een manchet van Armourplan D 1.5 snijden met een afmeting
van de pijpdiameter + 150 mm. In dit manchet een gat ter

Figuur 13 - Doorvoeren metaal
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grootte van 60% van de pijpdiameter aanbrengen. Het manchet
verwarmen, over de ontluchtingspijp trekken. Folie afkitten met
MS polymeerkit type Festix en aan de bovenzijde van de PVC
ontluchtingspijp lassen met THF lasvloeistof.

telescoopeffect worden de bevestigingsmiddelen beschermd tegen
schade die ontstaat door het belopen van het dak.
Knelstrips
Metalen knelstrips voor het mechanisch bevestigen van de
Armourplan membranen aan de buitenranden.

e. Het plakstuk op de Armourplan dakfolie in het dakvlak
vastlassen.

Armourplan roefprofielen
De Armour voorgevormde roefprofilen worden gebruikt om een traditionele felsdak uitstraling aan het dak te geven. De roefprofielen
zijn gemaakt van homogeen PVC en worden thermisch gelast.

10 - ACCESSOIRES

Dampremmende lagen
Om het Armourplan daksysteem compleet te maken, is er een
assortiment dampremmende lagen verkrijgbaar waaronder dampremmende lagen voorzien van een aluminiumblad en een aantal
hoogwaardige polyester dampremmers die volgens de brandmethode, gekleefd of zelfklevend kunnen worden aangebracht.

Er is een assortiment hulpmiddelen verkrijgbaar om het Armourplan PVC assortiment compleet te maken.
Armourplan Walkway
Antislip dakbaan voor de veilige en herkenbare looppaden.

• Profula HR S4: bitumineuze dampremmer bestaande uit een
wapening van glasvlies met aluminiumblad, bedekt met geoxideerd bitumen.

PVC foliestaalplaat
Een metalen plaat die gecoat is met een homogeen PVC membraan. De foliestaalplaat kan worden gebruikt om maatwerk voor
de randafwerking te vervaardigen. De PVC coating op het metaal
zorgt ervoor dat de Armourplan PVC membranen eenvoudig en
volledig waterdicht aangesloten kunnen worden.

• Profula PES SA: doortrapvaste zelfklevende dampremmende
laag die aan de onderzijde voorzien is van zelfklevende bitumen.
De bovenzijde is afgewerkt met een polyester verstrekt aluminiumblad.

Armourplan SG-lijm
Armourplan SG-lijm is een kant-en-klare, hoogwaardige, ééncomponent, polyurethaan lijm voor het verlijmen van vliesgecacheerde
polymeer kunststof dakbanen op harde isolatieplaten en andere
geschikte ondergronden. De lijm wordt koud aangebracht en is
speciaal ontwikkeld om een snelle en veilige verlijming van de
dakmembranen tot stand te brengen.

Scheidingslagen
IKO BV heeft diverse scheidingslagen in het assortiment die
toegepast kunnen worden bij de verwerking van Armourplan PVC
dakbanen.
• Glasvlies 120 gr.
• IKOtex 150 Polyester
• IKOtex 300 Polyester

Voorgevormde dakdetails
Voorgevormde hoekstukken en hemelwaterafvoeren die ontwikkeld zijn om de verwerking van Armourplan PVC dakbanen te
vergemakkelijke. Voorgenoemde PVC binnen- en buitenhoeken
zijn gemakkelijk te vormen en aan te sluiten op de Armourplan
dakbanen om hoeken waterdicht in te werken. Voorgevormde hemelwaterafvoeren en kiezelbakken worden mechanisch bevestigd
op de juiste plaats en worden met een Armourplan PVC slabbe
waterdicht ingewerkt.

IKO enertherm PIR thermische isolatie
IKO enertherm is een PIR-isolatie met het hoogste rendement
per m2. Verkrijgbaar met diverse bekledingen, zoals een aluminium
cachering, mineraal glasvlies en een gebitumineerd glasvlies.
Met IKO enertherm PIR isolatie kunt u optimaal isoleren bij een
geringe plaatdikte.

Lijmen
Bij de Armourplan membranen zijn diverse lijmen verkrijgbaar:
• Armourplan SG lijm voor het verlijmen van de vliesgecacheerde Armourplan SB op de diverse ondergronden. Verbruik ca.
492 gr/m2 gemiddeld, in de rand en hoekzones wat meer.
• Armourplan PVC lijm 74533 contactlijm voor details. Verbruik
400 gr/m2 dubbelzijdig aangebracht voor detail (200 gr op de
folie en 200 gr op de ondergrond).
• Armourplan PVC lijm verspuitbaar (type Dynol N 1650) voor
details. Tweezijdig aan te brengen door middel van een drukvat
en compressor. Verbruik ca. 325-350 gr/m2.
• Festix MS 55 lijmkit om een verbinding te maken tussen
bijvoorbeeld een aluminium ontluchting en Armourplan D ongewapende PVC folie.

IKO secure valbeveiligingssysteem
IKOsecure is een praktisch en betrouwbaar middel voor het veilig
werken op hoogte. Het IKOsecure systeem is namelijk alleen verkrijgbaar inclusief een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering.
Bij IKOsecure ankers zijn de risico’s van verkeerd aanbrengen
zodanig gereduceerd dat zelfde de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verkeerd aanbrengen is ondergebracht. Daarmee zijn de
directe afnemers van IKOsecure verzekerd van een goed product.
Dit maakt IKOsecure een uniek valbeveiligingssysteem.

IKOfix TLK/TRP bevestigingsmiddelen
Het IKOfix TLK/TRP bevestigingssysteem bestaat uit een kunststof
drukverdeelplaat van polypropyleen (TLK) of TRP (polyamide)
en dakschroeven die geschikt zijn voor diverse ondergronden.
Het IKOfix TLK/TRP systeem reduceert koudebruggen. Door het
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Disclaimer
De door IKO BV versterkte technische informatie inzake de
toepassing van Armourplan PVC wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de
veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit
onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze
producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De
bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te
informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de

verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op
steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op het werk, het gebruik van verschillende materialen,
de onderlagen, etc. IKO BV kan dientengevolge en behoudens
andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk
gesteld worden op basis van de versterkte informatie, enig andere
schriftelijke aanbevelingen en/of advies.
Gelieve IKO BV te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassingen van deze producten.

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE
IKO B.V. I Postbus 45 I 4780 AA Moerdijk I Wielewaalweg 1 I 4791 PD Klundert
Tel +31 (0168) 409 309 I e-mail verkoop.klundert@iko.com I nl.iko.com
IKO B.V. - Apolloweg 14 I 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (058) 280 00 44 I e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com I nl.iko.com

