Dakdivisie nog verder uitgebouwd

Deschacht wordt exclusief
verdeler SuperSeal
Deschacht heeft de wind volop in de zeilen, want na de exclusieve verdeling van
de Danopol PVC-membranen, de uitbreiding van het hout gamma voor hellende
daken en het aanbod vezelcementleien van Eternit sinds januari dit jaar, wordt de
onderneming nu ook exclusief verdeler van SuperSeal, de EPDM-membranen van
Sealeco. Dit past natuurlijk perfect bij de slogan “One stop bouwshop, non stop
bouwadvies”, de uitbouw van de dakdivisie en de verdere ontwikkeling van het
productassortiment.
Sinds 1 januari 2019 is Deschacht exclusief verdeler van SuperSeal, een gecacheerd en thermisch lasbaar EPDM-membraan dat uitermate geschikt is voor mechanische bevestiging en verkleving, al dan niet op isolatie. Superseal is
chemisch en thermisch stabiel, is uitzonderlijk goed weersbestendig en heeft een lange levensduur.
Het waterdichtingssysteem bestaat uit 1 laag die men op 4
manieren kan aanbrengen: losliggend geballast, met warme
bitumen, koud verkleefd met PUR-lijm én mechanisch
bevestigd, ook op isolatie. Het daksysteem is dan ook licht
van gewicht en zorgt voor een beperkte dakbelasting. De
gebruiker kan dus rekenen op een snelle en betrouwbare
plaatsing zonder open vuur op het dak.

Hetelucht naadverbinding
Alle naadverbindingen van Superseal worden gelast met
automatische warme luchtblazers in combinatie met het
gepatenteerd Thermobond naadverbindingssysteem. De
aldus gerealiseerde naden zijn even sterk en elastisch als
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het membraan zelf. De sterke cachering die machinaal is
aangebracht aan het Superseal EPDM zorgt voor een uitstekende bescherming van de waterdichting, zelfs bij ruwe
ondergronden. Er is overigens een volledig gamma toebehoren beschikbaar voor een perfect waterdichte afwerking van
het dak, met oplossingen voor elk dakdetail op basis van de
Thermobond lastechniek (doorvoerstukken, afvoeren, spuwers, hoekstukken, gelamineerde metaalplaat enz.)
Stijn Wulleman, hoofd van het Dakteam, is erg opgetogen
over de nieuwe samenwerking: “We zijn trots dat SealEco
ons gekozen heeft om SuperSeal exclusief te verdelen. Het
is wat ons betreft de Rolls-Royce onder de EPDM-dakdichtingssystemen én een compleet systeem voor woningen én
industriegebouwen, met alle toebehoren voor elk dakdetail.
Dankzij het polyesterdoek aan de onderzijde plaats je een
esthetisch mooie en vlakke dakdichting. Het polyesterdoek
werkt bovendien damdrukverdelend, waardoor de kans op
blazen en rimpels enorm beperkt wordt tov. volvlakkig verkleefde systemen. SuperSeal leg je dan ook op ondergronden zoals bitumen, beton, gasbeton, hout of staalplaat, …

Dankzij de Thermobond-lastechniek met warme lucht zijn
de naden even sterk, elastisch en soepel als het membraan
zelf en kun je ook lassen bij nevel, mist en vriesweer. Die
thermische Thermobond-verbinding is trouwens de sterkste
verbindingsnaad die je op de werf zelf kunt maken. Het
systeem is ook volledig gekeurd en gecertificeerd met ATG,
Broof(t1), CE, SP, BBA en FLL.”

Plaatsing door erkende dakdekkers
Wie zich geroepen voelt om met SuperSeal aan de slag te
gaan kan zich inschrijven voor de gespecialiseerde praktijkopleiding via www.deschacht.eu of marketing@deschacht.
eu.
“Omdat we het product exclusief verdelen, bieden we inderdaad ook de verplichte opleidingen aan die je als dakdekker moet volgen om SuperSeal te mógen plaatsen. Het
certificaat dat je van SealEco krijgt, is 1 jaar geldig. Jaarlijks
brengt SealEco een bezoek aan een werf waar SuperSeal
geplaatst werd. Ze controleren of je de plaatsing 100% juist
en nauwkeurig uitvoert. Als dat zo is, krijg je een nieuw
certificaat. Zo garandeert SealEco de eindklant een mooi
en 100% waterdicht dak en blijf je als plaatser op de hoogte
van de laatste nieuwe installatierichtlijnen en regelgeving.”
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