
Montage handleiding, Dakbedekking EPDM dak rubberfolie 

 
Hoe kunt u de EPDM dakbedekking op het dak leggen:  

 

1) Zaag een rond gat van 85 mm met een gatenboor of decoupeerzaag voor de PVC dak doorvoer 
te  plaatsen op het laagste gedeelte van het dak, minimaal 10 centimeter vanaf de binnenzijde van de 
dakrand. Deze PVC dak doorvoer is ervoor, om het regenwater af te voeren. Indien u een dak, met 
een dak overstek heeft, kunt u de PVC dak doorvoer, daar plaatsen, 10 centimeter vanaf de 
binnenzijde van de dakrand. Het voordeel is dan, dat de afvoer aan de buitenkant van uw bouwwerk 
komt. Nadien het gehele dak, stof- en zaagselvrij maken. 

 
2) Leg het EPDM dak rubberfolie geheel op het dak en laat deze EPDM dak rubberfolie rondom, over 
de dakrand vallen. (Indien u het dak geïsoleerd heeft met PIR isolatieplaten, kunt u deze 
isolatieplaten, direct  op de dak planken met schroeven, met een metalen ring bevestigen. Hierna 
legt u deze EPDM dak rubberfolie op de isolatieplaten en over de dakrand). 

 
 



 
3) Vouw een helft van de EPDM dak rubberfolie terug. Breng op eerste helft van de zichtbare dak 
planken de lijm aan, met een roller, brede kwast of lijmkam. Laat de lijm +/- 10 minuten drogen, 
voordat u het EPDM dak rubberfolie terug legt, op de belijmde dak planken. Veeg met uw hand 
het EPDM dak rubberfolie strak op de dak planken. En veeg daarna, vanuit het midden, met een 
zachte bezem de luchtbollen naar de zijkant toe. Zodat de dakbedekking er echt plat, zonder 
luchtbollen erop ligt. 

Zodra u de eerste helft van EPDM dak rubberfolie geplakt heeft, kunt u beginnen met het 
terugvouwen van het tweede deel van het dak en het tweede deel van het dak belijmen.  Veeg 
met uw hand het EPDM dak rubberfolie strak op de dak planken. En veeg daarna, vanuit het 
midden, met een zachte bezem de luchtbollen naar de zijkant toe. Zodat de dakbedekking er echt 
plat, zonder luchtbollen erop ligt. 

 
4) Belangrijk; veeg met uw hand het EPDM dak rubberfolie strak, tegen de belijmde 
boeiplanken.  

 



 

5) Bevestig nu de aluminium daktrimmen en begin met de aluminium dak hoekprofielen, op de hoek 
van de boeiplanken. De lange lengtes van 250 cm, kunnen op maat gezaagd te worden. Laat tussen 
alle aansluitingen van het aluminium daktrimmen, enige millimeters, voor het uitzetten van de  
aluminium daktrimmen. 

 
6) Schroef om de 50 cm de aluminium daktrimmen vast, met de schroeven met een rubberen 

ringetje. 

 

 
7) Snij een gat van +/- 8 cm in het midden van het boorgat (vermeld onder punt 1 van deze 
montage handleiding) van de PVC dak doorvoer om het regenwater, weg te  kunnen laten lopen.  

 



 
 
8) Kit de onderkant van de EPDM flap van de dak doorvoer, extra goed af. 

 

 

8) Snij het overtollige EPDM dak rubberfolie af, onder de aluminium daktrim. 

 

Heeft u vragen; bel, mail of bezoek ons, 0315-785284 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


