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AANMELDINGSFORMULIER B 
IKO B.V. WATERDICHTE VERZEKERDE GARANTIE 

Renovatie/nieuwbouw: _________________ 

Dakvlak: _________  Dak oppervlakte: ________m2    Gebruik ruimte onder  dakvlak: ______________ 

Bevestiging systeem: 

L = losliggend  BP = partieel gebrand          KF = volledig bitumineus koud verkleefd 

N = mechanisch bevestigen GF = volledig gegoten          PU/KP = partieel gelijmd met PU lijm 

BF = volledig gebrand GP = partieel gegoten          ZK = zelfklevend 

Bevestiging Product en type (bv IKO powergum 470K14) Geleverd door IKO ja/nee 

Ballast 

Toplaag 

Onderlaag 

Isolatie  Dikte: _____mm 

Dampremmende laag 

Onderconstructie  dikte: _______ mm 

Soort constructie Gebruikfrequentie Overige gegevens 

 koud dak  normaal hoogte:   m  

 warm dak  frequent belopen dakhelling:   ° 

 omgekeerd dak  terras Binnenklimaat: klasse   of 

 ongeïsoleerd dak  daktuin - binnenlucht temp.:   °C 

 parkeerdak - rel. vochtigheid:   % 

Controle berekeningen ja/nee:  Windbel.: ______   bouwfysisch: ______    berekening bijgevoegd: _______ 

Ad 6: Geprofileerd staaldak: dikte __________mm, cannelurebreedte:_____________ mm 

Ad 4: Isolatie: afschotplaten ja/nee_______, dikte van ________ mm tot _______mm 

Ad 2/3 of 4 Aantal bevestigingsmiddelen per  isolatieplaat / m²: ____________ 

Hoekzone: __________ randzone: ________ middenzone: ________ gevelzone (p): ________ 

Merk bevestiger: ______________________________________________________________ 

Overige bijzonderheden: ________________________________________________________ 

Datum: ______________________ Handtekening en stempel dakbedekkingsbedrijf 

_______________________________________ 
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