Plaklood
Verwerkingsvoorschriften
Dakmaterialen afdichting

Benodigde componenten voor het aanbrengen van Plaklood
 Aandrukroller
 Schaar (optioneel)

Algemene voorschriften
 Plaklood kan worden verwerkt vanaf + 4° Celsius.
 Plaklood kan niet toegepast worden met nat of vochtig weer.
 Plaklood kan niet toegepast worden als afdichtingmateriaal voor platte daken.
 Plaklood moet spanningsvrij aangezet worden.
 Plaklood dient zonder inzakkingen verwerkt te worden.
 Plaklood altijd schubvormig en waterafvoerend verwerken.
 Het butyl kan over lood worden verwerkt, echter niet over bitumineuze oppervlaktes of
metalen oppervlakte welke aan direct zonlicht worden blootgesteld.
 Plaklood maximaal per meter invlechten. Een minimale overlap van 50 mm is daarbij
voldoende.
Voorbereiding toepassen op ondergrond
 Voor een juiste hechting dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn.
 De aansluiting van het onderdak met de dakdoorbreking dienst waterdicht afgewerkt te zijn
(binnenzijde luchtdicht).
Voordelen plaklood
 In vergelijking met traditioneel lood is plaklood lichter van gewicht, waardoor eenvoudiger toe
te passen.
 Patineren niet nodig in de types grafiet en rood (m.u.v. naturel).
 Plaklood aandrukken met een aandrukroller. Kloppen en branden is verleden tijd.

Plaklood
Verwerkingsvoorschriften
Dakmaterialen afdichting
Opgaand metselwerk/schoorsteen en dakkapel
1. Onderzijde
2. Zijkant
3. Bovenzijder

1.

A

Bepaal de lengte van Plaklood dusdanig dat aan beide zijden Plaklood over de de eerste wel
van de dakpan heen komt. De overlap op de onderliggende pan dient ca. 100 mm overlappend
te zijn. B Vervolgens de bovenste beschermfolie verwijderen en bevestig plaklood tegen de
achterliggende constructie. C Verwijder de overige beschermfolie van de achterzijde en
positioneer Plaklood in een rechte lijn over de hoogste wellen. D U kunt nu Plaklood vormen
met uw hand en mooi afwerken met een aandrukroller. E Knip Plaklood diagonaal in tot de
buiglijn, voor de afronding om de constructie en werk vervolgens de hoek af.
A
2.
Lengte van Plaklood dient aan de zijdes rond de 15 cm worden uitgemeten dat uitsteekt aan
de achterzijde. Maximale lengte voor het vlechten is 1 meter. Voor een uitstekende afdichting
is invlechten per pan noodzakelijk. Werk van beneden naar boven met invlechten.
Vervolgens de bovenste beschermfolie verwijderen en bevestig plaklood tegen de
achterliggende constructie. C Verwijder de overige beschermfolie van de achterzijde en
positioneer Plaklood in een rechte lijn over de hoogste wellen. D U kunt nu Plaklood vormen
met uw hand en mooi afwerken met een aandrukroller.
3. Bij doorbrekingen zoals bijvoorbeeld schoorstenen wordt een harde ondergrond geadviseerd.
Aan de achterzijde is 5 cm Plaklood tegen het metselwerk nodig, 10 cm voor de aansluiting
van de dakpannen en een minimale overlapping van 10 cm. Breng 2 stroken plaklood met een
overlap van 5 cm over elkaar aan om eenvoudig Plaklood breder te maken. Sluit eerst het
Plaklood in de hoeken aan, vervolgens tegen het opgaande metselwerk en werk Plaklood af bij
overlap Plaklood door extra aan te drukken met een aandrukroller. Werk dan het dak verder af.

