Groendak

Waarom kiezen voor Daku-systeem

1. systeem

water voor vegetatie en/of planten door
condensatie en diffusie

2. hoge kwaliteit

alle producten zijn gebaseerd op de
FLL-normen

3. bewezen kwaliteit

meer dan 20 jaar ervaring in Duitsland en
10 jaar in België

4. begeleiding bij voorontwerp

btech ondersteunt u professioneel

5. opleiding en ondersteuning
bij verkoop én op uw werf

6. eenvoudige plaatsing

licht materiaal en minimale toebehoren

Wat is een groendak?
Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. De begroeiing van een groendak is gekozen uit
plantensoorten die goed bestand zijn tegen wisselende weersomstandigheden: vorst, hitte, wind... Een
groendak is niet alleen mooi, het is ook goed voor het milieu!

Welke types zijn er?
Meestal wordt er gesproken over intensieve en extensieve groendaken. Belangrijk om weten is dat
tussen deze 2 uitersten een waaier aan tussenvormen ligt die een geleidelijke overgang vormen van
extensieve naar intensieve groendaken.

Intensieve groendaken worden ook daktuinen
genoemd. Ze zijn vergelijkbaar met gewone
tuinen. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden,
struiken en soms zelfs bomen. Een dergelijk
groendak zorgt voor een grote belasting en vergt
een aangepaste, versterkte dakconstructie.

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is
de begroeiing voornamelijk beperkt tot mossen,
vetplanten en kruiden.

Kenmerken
Wateroverlastvermindering

vertragende werking op het rioleringsnet

vermindering van het af te voeren regenwater

Milieuvriendelijk

verminderen van de smog

uitbreiding van de biodiversiteit: vele soorten flora en fauna keren terug zodra hun biotoop in
ere hersteld is
Isolatie

energiebesparend: een groendak vormt een uitstekende isolatie, waardoor woonst of
werkruimte in de winter minder warmte verliest en in de zomer koelerl blijft

geluiddempend: een heel belangrijke eigenschap in de buurt van luchthavens en andere
luidruchtige bedrijven. Voortaan slaapt, werkt, vergadert, telefoneert … u in alle rust.
Economisch

op termijn goedkoper: door het minimale onderhoud betaalt een groendak zichzelf na een paar
jaar terug

duurzaam: de dakbedekking gaat langer mee

Opbouw daktuin
Bij de opbouw van daktuinen zal men de nodige aandacht besteden aan toelaatbare belasting,
waterdichting, wortelbestendigheid, drainage en keuze van het teeltsubstraat.

Extensief groendak of vegetatiedak: door het geringe gewicht van dit systeem is het bijzonder
aangewezen voor lichte of ontoegankelijke daken welke men wil begroenen.
De keuze van de planten is beperkt en deze tuin vraagt weinig onderhoud
Intensieve groendak of daktuin laat een grote plantenkeuze toe zoals in een gewone tuin, met een
gebruikelijk onderhoudsschema.

Sedumscheuten (vetplanten) voor extensief groendak of
vegetatiedak

DAKU : drielaags dakbegroeningssysteem
1.

Eerste laag:

drainage volgens DIN 4095

2.

Tweede laag: hemelwaterreservoir in de drainagelaag zonder de dakbedekking dampdicht
af te sluiten

3.

Derde laag:

volcapillair filterdoek
mineraal substraat, onder FLL-controle geproduceerd
vegetatie gekweekt op FLL-substraat, planten zowel als zaadgoed

Detaildoorsnede opbouw
1.

zelfklevend dampscherm ALUTRIX

2.

isolatie

3.

wortelvaste waterdichting (FLL gecertificeerd), bijvoorbeeld RESITRIX SK W

4.

DAKU-drainage-waterreservoir platen

5.

DAKU-filterdoek

6.

DAKU-extensief substraat

7.

vegetatie sedum / vaste planten

DAKU drainage – waterreservoir platen
DAKU FSD 20 = 20L/plaat→ 16L/m²
DAKU FSD 30 = 30L/plaat→ 24L/m²
Gemaakt van EPS 25
De FDS 20 plaat is ook verkrijgbaar gemaakt van gerecycleerd
EPS; FSD 20 RC of FSD 30 RC plaat.
De gerecycleerde platen hebben geen gedeclareerde isolerende
waarde
kenmerken
maximale waterinhoud
hoogte
afmetingen
gewicht (gevuld met water)

DAKU FSD 20
16 l/m²
62 mm
125 x 100 cm
0,171 kN/m²
17,1 kg/m²

DAKU FSD 30
24 l/m²
80 mm
125 x 100 cm
0,254 kN/m²
25,4 kg/m²

DAKU filtervlies
Een thermisch gestabiliseerd polypropyleenvlies van 230 gr/m² speciaal ontworpen voor het gebruik in
groendaken.
Kenmerken:

heeft tot doel het substraat tegen te houden en vochtigheid te verdelen onder het substraat

grote waterdoorlaatbaarheid doch niet verstoppend

rot- en vorstbestendig

hoog en volcapilair; bereikt zodoende een gelijkmatige verdeling van de vochtigheid

DAKU substraat
een goed substraat moet:








veel water kunnen behouden
luchtig zijn
goede ph-waarde hebben
goed mest- en groeistoffen kunnen behouden
weinig zout bevatten
de goede korrelafmetingen hebben
kunnen geblazen worden

DAKU substraat:

6-10 cm = 50 volume% wateropname
10-15 cm = 60 volume% waternopname

volumegewicht droog
volumegewicht nat
volumegewicht water verzadigd
verzakking na aanbrengen
luchtgehalte bij maximale verzakking
waterdoorlaatbaarheid

FLL criteria
volgens FLL regels
0,6 – 1,3 g/cm³
1,0– 1,8 g/cm³
≥ 10 % vol
≥ 0,6mm/min

DAKU substraat
0,90 g/cm³
1,09 g/cm³
1,20 g/cm³
17,6 %
19 % vol
20 mm/min

Hellende daken
(enkel voor extensieve groendaken )

▲DAKU – plaatsen van FSD platen

▲DAKU – plaatsen van de filterdoek

▲DAKU – aanbrengen van het substraat

▲DAKU – creëren van een steriele zone

▲DAKU –

inplanten van voorgekweekte sedumplanten

▲DAKU – inzaaien van sedumscheuten

▲DAKU – intensieve begroening

▲DAKU – extensieve begroening

▲DAKU – schuindak (extensieve) begroening
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