Project in beeld

Danopol PVC-dak voor nieuwbouw
Garage Jennes in Aarschot
Begin vorig jaar besloot garage Jennes uit Boortmeerbeek garage Van der Elst
over te nemen, een bedrijf met filialen in Aarschot en Tremelo. In opdracht van
hoofdaannemer Edibo nv voerde aannemer van dichtingswerken Hendrickx nv de
dakisolatie- en dakdichtingswerken aan de nieuwbouw die in het kader hiervan werd
gerealiseerd. Er werd gekozen voor een Danopol HS afdichting, een pvc-folie die
exclusief door Deschacht wordt verdeeld.
Begin 2019 lazen we in de pers dat
garage Jennes uit Boortmeerbeek zou
uitbreiden door de overname van garage Van der Elst. Deze overname
had als gevolg dat de garage aan de
Veldonkstraat in Tremelo definitief
de deuren zou sluiten en dat de medewerkers zouden verhuizen naar de
garage in Aarschot langs de Ter Heidelaan. Maar aangezien het gebouw
in Tremelo niet in de overeenkomst
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was inbegrepen, werd de site in Aarschot door Jennes tijdelijk gehuurd tot
het nieuwe complex, gepland op het
braakliggende terrein naast de huidige
garage, gerealiseerd zou zijn.
Ondertussen is het zover en is de vijfde
vestiging van Jennes een feit. Na de
overname heeft Jennes - verdeler van
Audi, Volkswagen, Seat en Skoda nu ongeveer 230 personeelsleden in

dienst, verspreid over vijf vestigingen
in Boortmeerbeek, Kampenhout, Machelen, Leefdaal en Aarschot.

PVC-dak voor moderne
nieuwbouw
De gloednieuwe witte showroom
met glazen gevel werd gebouwd door
hoofdaannemer Edibo nv, die een beroep deed op Hendrickx nv uit Pelt

voor de dakisolatie- en dakdichtingswerken. Er werd gekozen voor het gebruik van Danopol HS, een PVC-folie
van de Spaanse marktleider Danosa
die exclusief door Deschacht wordt
verdeeld in de Benelux.
Het gamma bestaat uit synthetische
membranen op basis van geplastificeerd PVC die geschikt zijn voor de
afdichting van grote en kleine dakoppervlakken. De PVC-membranen
worden zowel in de woningbouw als
in de projectmarkt voor industriebouw
gebruikt. Het voornaamste voordeel
van dit materiaal zou zijn gunstige
prijs-kwaliteitverhouding zijn. Andere
voordelen zijn de grote dimensionele
stabiliteit en de hoge treksterkte en
weerstand tegen scheuren en perforatie. De flexibiliteit en soepelheid
vergemakkelijken ook de plaatsing en
afwerking van dakdetails.
De dakfolie is verder bestand tegen
verwering, UV, micro-organismen,
verrotting en mechanische schokken,
doorworteling en natuurlijke verou-

dering. Danopol biedt daarenboven
een zeer lange duurzaamheid tegen
mogelijke degradaties van chemische
oorsprong en absorbeert ook structurele bewegingen erg goed.

Kwaliteitsvolle en
geattesteerde dakdichting
“We gebruiken Danopol voor verschillende projecten.”, aldus de dakwerker.
“Vooral omdat de prijs-kwaliteitverhouding van dit type PVC-folie goed
zit. Danopol heeft ook alle Belgische
keuringsattesten die in onze sector
worden gevraagd. Tijdens de plaatsing
moet je heel nauwkeurig en secuur te
werk gaan, maar de bouwheer heeft
nadien dan wel tientallen jaren plezier
van een 100% waterdicht dak. Wij
nemen overigens veel van onze materialen af bij Deschacht, niet alleen
Danopol. Hun assortiment aan materialen voor platte daken is enorm groot
en ze leveren elke bestelling ook altijd
snel en stipt. Reden genoeg voor ons
om met hen te blijven samenwerken.”

Dakopbouw
De totale dakoppervlakte bedraagt
4485 m². De firma Hendrickx plaatste
eerst een PE dampfolie, met daar bovenop een 140 mm dikke isolatielaag
van het type Unilin Utherm ROOF
L, mechanisch bevestigd. De Danopol
HS in een dikte van 1,5 mm werd
eveneens mechanisch bevestigd.

Normale klus
“Met de 3e generatie van ons familiebedrijf hebben we intussen bijna 70
jaar ervaring in de isolatie en afdichting van platte daken, vooral in de
industrie- en openbare bouw”, zegt
zaakvoerder Rudi Hendrickx. “Het
dak van een garage van een autoverdeler is voor ons een standaardjob.
Maar het stormweer en de regen begin
dit jaar maakten er desondanks een
echte uitdaging van. Toch hoefden we
niet al te veel van de opleverdatum af
te wijken. Met de dakwerken boven
de werkplaats zijn we gestart op 12
februari en waren we klaar op 28 februari. We hebben dus - ondanks het
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bijzonder slechte weer in deze periode
- toch 2695 m² klaargekregen. Het
resterende deel van de dakwerken boven de showroom – werd in twee
fasen uitgevoerd. Een eerste deel van
3 maart tot 17 maart en dan nog een
laatste stuk van 1 tot 8 april met een
beperkte bezetting vanwege de Corona-maatregelen.”

Welkom bij
Deschacht Herent

Over de dakwerker
Hendrickx NV
Opgericht:

1952

Locatie:

Pelt

Werknemers: 45
Activiteiten:

dak- en afdichtingswerken

Bedrijf:

Hendrickx nv specialiseert zich al bijna 70 jaar in
de afdichting van platte daken met PVC, TPO, 		
roofing, EPDM, PIB, PMMA, enz.

Via de gloednieuwe vestiging van Deschacht in Herent krijgen de lokale
dakdekkers en bouwprofessionals voortaan toegang tot meer dan 15.000
professionele bouwartikelen: een ruim aanbod riolerings- en afvoermaterialen, dak-, gevel- en isolatieproducten en nog zo veel meer. Daarnaast
krijgt men desgewenst Non-Stop Bouwadvies van gespecialiseerde
teams. Zeker bij grotere bouwopdrachten kan deze praktische expertise
en het advies van Deschacht een grote meerwaarde betekenen.
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