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Onderwerp 

Dit adviesblad behandelt de juiste dakelement keuze 

en geeft verdere instructies om te komen tot het 

juiste aantal en de juiste afmeting van de 

dakelementen. Voor de verwerking van Unidek Aero 

dakelementen wordt verwezen naar de betreffende 

verwerkingsvoorschriften. Deze zijn te downloaden op 

www.unidekdakelementen.be 

 

Elementkeuze 

Kingspan Unidek heeft een ruim en gevarieerd 

aanbod aan zelfdragende dakelementen. Hieronder 

geven we een verkorte selectie van onze 

dakelementen met de belangrijkste eigenschappen. 

 

Dakelement Zichtzijde Troef 

Aero Comfort Wit Universeel 

Aero Plus Wit Maximale 

overspanningen 

Aero Fermacell Gipsvezel Schilderklaar 

Kolibrie RF 30 Wit Brandweerstand 

RF 30 
Tabel 1 - Verkorte selectie Kingspan Unidek dakelementen 

 

Unidek dakelementen zijn verkrijgbaar in 

verschillende dikte en warmteweerstand. Afhankelijk 

van de gevraagde overspanning of EPB-eisen heeft u 

bijvoorbeeld de keuze tussen Uc 0.27 t/m. Uc 0.10. 

 

Aantal en breedte van de dakelementen 

De werkende breedte van Kingspan Unidek 

dakelementen bedraagt exact 1020 mm. Met deze 

werkende breedtemaat kunt u snel en eenvoudig 

het benodigde aantal bepalen. Door slim om te 

springen met aansluitingen op de eindgevels kan het 

eventuele zaagwerk op breedte worden voorkomen. 

Wanneer er toch op breedte moet worden gezaagd, 

maak dan gebruik van een professionele 

zaagmachine met voldoende bladlengte. Of gebruik 

een cirkelzaagmachine om het dakelement aan de 

zichtzijde deels in te zagen. Nadien kan met een 

gewone handzaag de rest van het paneel worden 

doorgezaagd. Restukken kunnen worden gebruikt. 

Panelen smaller dan 510 mm behouden hun 

volledige overspanningscapaciteit, op voorwaarde 

dat één zijde van het paneel  niet verzaagd is. 

 

Lengte en afschuining van de dakelementen 

Kingspan Unidek levert dakelementen exact op de 

gewenste lengte inclusief nok- en of gootafschuining. 

Zo bespaart u kostbare tijd en onnodig afval op de 

werf. Houd u daarbij rekening met een minimale en 

maximale lengte van 1000 t/m. 8000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 geeft een kort overzicht van de verschillende 

zaagmogelijkheden. Een totaaloverzicht van 

zaagmogelijkheden is te downloaden op 

www.unidekdakelementen.be 

 

 
Figuur 1 - Zaagmogelijkheden 

 

De dakhelling wordt weergegeven op de 

bouwtekeningen (bouwplannen). De dakhelling is te 

meten met een gradenboog of kan worden 

vastgesteld met een geschikte smartphone app.  

 

Bij het bepalen van de juiste lengte van de 

dakelementen wordt een onderscheid gemaakt 

tussen “binnenlengte (l)” en “buitenlengte (L)”. Bij 

een bestelling volstaat doorgaans het doorgeven 

van de binnenlengte (l). De buitenlengte is 

afhankelijk van het gekozen type afschuining en de 

productdikte. Voor de juiste productdikte verwijzen 

wij naar de betreffende productpagina’s op 

www.unidekdakelementen.be. 

Een hulpmiddel bij het opmeten van de benodigde 

lengte is een stevige plank, bij voorkeur verzaagd op 

lengte en afschuining van de te bestellen 

dakelementen. Hiermee is tevens te controleren of 

de elementen overal zullen “passen”. Hieronder zijn 

een aantal meetvoorbeelden gegeven bij standaard 

details (zie gekleurde pijlen). 

 

 
 
Figuur 2 - Binnenlengte (rood), Buitenlengte (groen) 
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Figuur 3 - Binnenlengte (rood), Buitenlengte (groen) 

 

 

 
 

Figuur 4 - Binnenlengte (rood), Buitenlengte (groen) 

 

 
 

Figuur 5 - Binnenlengte (rood), Buitenlengte (groen) 

 

Samenvatting 

Wanneer u onderstaande checkpunten invult 

bepalen wij alle overige toebehoren voor zowel 

luchtdichtheid als montage van de dakelementen 

(resultaten in lichtgrijs zijn voorbeelden). 

 

Checkpunten Resultaat (voorbeeld) 

Dakelement soort Aero Comfort 

Dakelement type type 6.0 = Uc 0.16 

Benodigd aantal 14 stuks 

Type afschuining Type 1 

Dakhelling 45 graden 

Binnenlengte 6550 mm 

(of Buitenlengte) (6680 mm) 
Tabel 1 - Checkpunten met voorbeelden. 

 

Aanvullende informatie 

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met 

de technisch adviseurs van Kingspan Unidek. 

 

 

Extra service 

Voor gratis demo's op de bouwplaats, 

verwerkingsvideo's of andere aanvullende informatie, 

raadpleeg onze website 

www.unidekdakelementen.be. 

 

 

 

Kingspan Unidek N.V. 

Bouwelven 17A,  2280 Grobbendonk 

Tel: +32 (0) 142 470 10  info@kingspanunidek.be 
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