Licht en toch ultra resistent...
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… dat is de winnende formule van Coversys stalen dakpannen

Officiële verdeler Coversys:
Nieuw dak in 24 uur bvba
-> www.nieuwdakin24uur.be
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Een stalen dak biedt uw constructie maximale veiligheid, het comfortabele duurzame
0.
1.
2.
3.

Op de voorpagina: de Sierra geparelde terracotta en de Delta geparelde antracietgrijze modellen.
Alpha gevlamd koraalrood model
Het Guggenheim Museum in Bilbao. Dit ontwerp is mogelijk gemaakt door de specifieke eigenschappen van staal.
Alpha gepareld antracietgrijs model.

Staal wordt beschouwd als een technologisch referentiemateriaal voor deze
nieuwe eeuw. Het maakt alle bouwkundige werken mogelijk en voldoet aan de eisen
van steeds meer dagdagelijkse toepassingen, van huishoudelijke applicaties tot
transport (treinen, auto’s, vliegtuigen en schepen) met enorm veel verschillende
toepassingsmogelijkheden, inclusief in de bouw.
Het heeft 2 voordelen: een weerstand/gewicht verhouding die alle concurrentie
verslaat en een optimale prestatie/kost verhouding.
Staal is een zuiver materiaal dat de omgeving niet vervuilt, geen afval veroorzaakt
(het is het meest gerecycleerde materiaal ter wereld). Staal vereist ook relatief weinig
energie om het te produceren.

>
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Dankzij zijn uitzonderlijke
duurzaamheid en
onvergelijkbare
weerstand-gewicht
verhouding,
is staal een optimaal
bouwmateriaal.
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Staal heeft gezorgd voor de heropleving
van de architectuur in de wereld door
lichte structuren, gevarieerde vormen,
verschillende kleuren en zowel gladde als
textuurafwerkingen mogelijk te maken.
Staal geeft de autoriteiten en achitecten die ervoor kiezen absolute vrijheid wat betreft
de mogelijke ontwerpen evenals de mogelijkheid om bouwkundige tradities te
respecteren en om het aan te passen aan de specifieke vereisten van elk gebouw.
Behandeld staal is bekend om zijn uitzonderlijke duurzaamheid en wanneer het
gebruikt wordt voor daken van gebouwen, verleent het de daken een duurzaamheid
en een stevigheid ver buiten het gewone omdat een stalen dak niet breekt, bevriest
of brandt en heel weinig onderhoud nodig heeft.
De lichtheid en de grote weerstand van stalen daken maken lichtere en
goekopere dakconstructies mogelijk. Het feit dat een stalen dak bewerkt en gevormd
kan worden op een zeer precieze en herhaaldelijke wijze maakt zeer kleine hellingen
en relatief gecompliceerde toepassingen mogelijk terwijl het dak toch bestand blijft
tegen elk weertype.
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dak bestand tegen elk weertype.
1. De Coversys stalen dakpan garandeert dat het dak perfect bestand is tegen elk weertype.
2. Stalen dakpannen in de Caraïben (hevige winden, zeer hoge temperaturen overdag).
3. Stalen dakpannen in Siberië (gewicht van sneeuw, zeer lage temperaturen ‘s nachts).
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De weerstand van stalen structuren biedt ook doorslaggevende voordelen in geval
van storm, hagel, sneeuw en zelfs aardbevingen.
In Japan bestaat 25 procent van de huizenmarkt uit staal. In de Verenigde Staten neemt
het 15 procent van deze markt in beslag. In Europa wordt staal slechts in een paar
procent van de huizenmarkt gebruikt, maar het gebruik van staal in constructies groeit
snel.
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Over het algemeen, kunnen we zeggen dat er drie types metalen daken bestaan,
nameljk:
• de stalen ‘kuip’ op de eerste plaats bedoeld voor industriële daken en dakranden;
• metalen panelen hoofdzakelijk gebruikt voor simpele daken van grote complexen;
• stalen dakpanelementen, op een schaal van 1/2 m2, hoofdzakelijk bedoeld voor
daken van woonhuizen maar ook voor openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen,
kantoren, etc.) en horecagebouwen (restaurants, winkelcentra, etc.)
De kritiek ivm het risiko op corrosie is niet langer aan de orde (geen risiko meer dankzij
het gebruik van Aluzinc staal). Metingen verricht door het CSTC geven aan dat ook de
kwaliteiten van stalen dakpannen wat betreft geluidsisolatie erg weinig verschillen van
gewone dakpannen wanneer ze geplaatst zijn.
56.4 dB voor een kleidakpan tegenover 61.8 db voor een Coversys dakpan – een
verschil dat grotendeels of volledig wegvalt door middel van thermische isolatie of een
overzetdak.

>

De lichtheid en de hoge
weerstand van een stalen
dak maken lichtere en
goedkopere constructies
mogelijk.

Het concept van de stalen dakpan heeft zichzelf al ruim veertig jaar bewezen; jaar in
jaar uit en over heel de wereld. Stalen dakpannen blijven perfect waterdicht onder
de zwaarste klimatologische omstandigheden, hetgeen bewezen wordt door de
honderdduizenden vierkante meters daken die reeds met staal bedekt werden over heel
de wereld.

* CSTC: Scientific Centre of Construction Techniques (België)
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Coversys, de nieuwe generatie stalen dakpannen: nog betere prestaties dankzij
0.
1.
2.
3.

Alpha gepareld antracietgrijs model.
Delta gegranuleerde koraalrode modellen.
Delta gepareld antracietgrijs model.
Alpha gegranuleerd Havanabruin model.

Vernieuwingen in de industriële vervaardiging:
Al meer dan 30 jaar steunt Coversys op een ruime ervaring in de sector van stalen dakpannen.
De Coversys ingenieurs hebben gebruik gemaakt van deze ervaring voor het ontwerpen van hun
eigen fabriek, verantwoordelijk voor twee dakpanproductielijnen en enkele lijnen gespecialiseerd
in het produceren van accessoires: een geautomatiseerde industriële productie met een jaarlijkse
omzet van verschillende miljoenen vierkante meters.
Het proces dat Coversys ontworpen en fijngesteld heeft maakt het mogelijk om om de gesneden
en bedrukte stalen Aluzinc platen te voorzien van een deklaag door middel van een droog
coating proces om op die manier verschillende duurzame afwerkingen mogelijk te maken. Deze
originele procedure vermijdt het lozen van vuil water en oplosmiddelen, hetgeen typsich is voor de
traditionele afwerkingsprocedures. Daardoor zijn de producten milieuvriendelijker. Deze specifieke
Coversys vervaardiginsprocedure vermijdt ook de ontwikkeling van microscheurtjes in de de
deklaag omdat de dakpannen pas geverfd worden als ze al gestansd zijn.

Coversys Dakpan
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30

jaar
fabrieksgarantie

zonder beperkingen
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Vernieuwingen in de gebruikte materialen:
1. Aluzinc staal
In nauwe samenwerking met de grote industriële leiders in hun sector, heeft Coverys met elk van
deze partners de materialen die momenteel de hoogste prestatiestandaarden bereiken
geselecteerd. Aluzinc staal is gekend als het beste basismateriaal voor geverfde metalen
dakpannen. Het combineert de robuustheid van staal, de bescherming van zink en de
stabiliteit van aluminium. Wanneer het staalsubstraat blootgesteld wordt, wordt het zink
aangetast en niet het staal; een verschijnsel dat bekend staat als kathodische
opofferingsbescherming. Het aluminium beschermt het metaalsubstraat door tussen het
oppervlak en de buitenlucht een schild te vormen.
Het gecombineerde effect van deze twee beschermingsmechanismen verlengt de levensduur van
dit product nog meer, voornamelijk door het een weerstand te bieden tegen atmospherische
corrosie die 6 keer hoger is dan die van andere dakpannen die gewoon gegalvaniseerd zijn.

>

De selectie van de beste materialen op de markt en het
vernieuwend productieproces stelt Coversys in staat om
een productengamma van uitzonderlijke kwaliteit aan te
bieden.
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enkele voorname vernieuwingen.
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1.
2.
3.
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a) Polyester
deklaag
b) Grondlaag
c) Aluzinc laag

Sierra gepareld terracotta model
Delta gepareld antracietgrijs model
Compositie van de Coversys stalen dakpan
Delta gegranuleerd antracietgrijs model

De dikte van het staal dat Coversys gebruikt varieert van 0.5 mm (Alpha en Delta dakpannen)
tot 0.6 mm (Sierra dakpannen). De dikte, gecombineerd met speciaal ontworpen profielen met name in de steunpunten - geeft de Coversys dakpannen een mechanische
weerstand die bijna twee keer zo groot is als die van de meeste metalen dakpannen van
de concurrentie (< 40 kilo voor deze laatsten, meer dan 70 kilo voor Coversys dakpannen wat
betreft de draagkracht voor dezelfde oppervlakte).
Op deze manier kunnen de Coversys dakpannen een gelijkmatig verdeeld gewicht tot 1600
kg/m2 dragen (vandaar het voordeel van het gebruik van deze dakpan op grote hoogten).
Daarbij komt nog dat het Aluzinc behandeld is met een speciale beschermlaag, (SPT) film
(“Special protection treatment”), die dienst doet als smeermiddel tijdens het vormen en geeft
de dakpan een scherper profiel. Deze film beschermt ook de onderkant van de dakpan
waardoor het niet meer nodig is om de onderkant van de dakpan te verven.

d) Stalen basis

e) Aluzinc coating

f) Grondlaag
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2. Zeer stevige polyester laag
De verf, speciaal ontworpen voor buitengebruik, is gesmolten en gepolymeriseerd op de
bovenkant en op de zijkanten van de dakpan (zijn electrostatische applicatie garandeert een
perfect uniforme laag en bescherming van de zijkanten).
Deze toplaag biedt een uitstekende weerstand tegen de vernietigende werking van UV
stralen (bijna tien keer hoger dan plastisol). Dit garandeert een weerstand van minimum
30 jaar, zonder beperkingen, (total laag van 60 microns van droge verf).

>

De zeer stevige polyester
poederverf is perfect
bestand tegen water en
biedt een zeer grote
weerstand tegen UV
stralen.

Bij de gewoonlijk gebruikte wateremulsies veroorzaakt de verdamping van de oplosmiddelen
poreusheid. De Coverysys techniek heeft wat dit betreft twee voordelen: ze garandeert dat alle
Coversys dakpannen perfect waterdicht zijn (de vorm van de verf en de inert gesloten film)
en voorkomt dat mos- en schimmelvorming, algengroei, bacteria en zwammen het
dak aantasten. Daardoor is het gebruik van fungiciden, die schadelijk zijn voor het milieu
wanneer ze in het grondwater terechtkomen, overbodig. Een zeer groot pluspunt voor het
milieu!
De zeer stevige polyester deklaag draagt ook bij tot de veiligheid van de Coverys dakpan met
de volgende brandbestendigheidsnormen: M1 reactie tegen vuur en T30/1
vuurbestendigheid (CSTC klassificatie).
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Antracietgrijs

Koraalrood

Coversys : dakpannen met een ruim gamma aan kleuren, afwerkingen en profielen.
1. Verschillende kleuren (antracietgrijs, koraalrood, Havanabruin, terracotta, donkerblauw, spargroen, strowit, en
kiezelsteengrijs).
2. Vijf voorbeelden van dakpannen: Alpha, Delta, en Sierra

Havanabruin

Terracotta

Donkerblauw

Spargroen

Strowit

Kiezelsteengrijs

Esthetische vernieuwingen:
De Coversys productlijn is gebaseerd op drie verschillende profielen, elk met een oppervlakte
van ongeveer 1/2 m2, als volgt:
• Het Alpha element, bestaat uit zes vlakke dakpannen met rechte profielen en een
versterkende rand.
• Het Delta element, met zijn “kust” aspect bestaat uit zes gebogen dakpannen.
• Het Sierra element, biedt een “kanaal” aspect met vijf hoge Spaanse dakpannen.
Naast de textuuurafwerking die verkregen wordt door de toevoeging van kleine
geëmailleerde minerale korrels en nog steeds veel gevraagd wordt, heeft Coversys een aantal
nieuwe vlakke deklagen ontworpen die meer lijken op de traditionale kleidakpannen.
Namelijk, matte gelijkmatige of gevlamde, (twee kleuren) dakpannen met een geparelde,
satinee of rustieke afwerking etc.
De techniek die Coverys ontworpen heeft voor het behandelen van de oppervlakte stelt het
bedrijf in staat om een zeer ruim gamma aan nieuwe kleuren aan te bieden als
aanvulling op de gewoonlijke standaard kleuren voor grote projecten.

2

DELTA
GEKORRELD

Design vernieuwingen:
Dankzij de zorgvuldig bestudeerde profielen en sluitingssystemen, zowel frontaal als zijdelings,
wordt een perfecte waterdichtheid gegarandeerd en kunnen Coversys dakpannen gebruikt
worden voor daken met een helling varierend van 7° (12%) tot 90° (aan de zijkant),
volgens de Belgische UBATC certificatie-organisatie (de Britse goedkeuring BBA zorgt voor
minimale hellingen vanaf 10°).
Dankzij de afmetingen van de Coversys dakpannen kunnen ze ook geplaatst worden op
panlatten op 40 cm van elkaar (speciale en precieze aanhechtingssystemen zijn beschikbaar).
Dit zorgt voor interessante besparingen wat betreft werkuren en materiaal. (zo kan
bijvoorbeeld een besparing van 7.5% bereikt worden door de panlatten op 40 cm in plaats
van op 37 cm van elkaar te plaatsen).

>

Dankzij de techniek die Coversys ontworpen heeft
voor het behandelen van het oppervlak kan
Coversys een ruim gamma aan kleuren aanbieden.

DELTA
GEVLAMD

ALPHA
SATINEE

SIERRA
GEPARELD

SIERRA
RUSTIEK
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Coversys : gemakkelijk te plaatsen en aan te passen aan de specifieke vereisten van elk gebouw.
0. Delta satinee koraalrode stalen dakpannen dak op een metalen geraamte.
1. Het Connect-pro® systeem ontworpen door Coversys voor gemakkelijke plaatsing van een overzetdak.
2. De halve dakpan bespaart tijd zonder daarom minder mooi uit te zien.

Vernieuwingen in accessoires:
2

Het Connect-pro® systeem, ontworpen door Coversys, is bestemd voor de vernieuwing van
daken bedekt met cementvezel golfplaten (5-6 of 8-9 golven/m). Het maakt het mogelijk om
een overzetdak te plaatsen zonder het eerste dak te moeten doorboren.
Het Connect-pro® systeem is eenvoudig verbonden met bepaalde reeds bestaande sluitingen,
zonder in de lagen te moeten snijden en daardoor asbestuitstoten te veroorzaken. Het gebruik
van dit Connect-pro® systeem vermindert de weerstand van het dak tegen losscheuren niet.
Coversys heeft ook verschillende nieuwe accessoires ontworpen om het plaatsen
eenvoudiger te maken (bv., de halve dakpan) of om de schoonheid van het resultaat te
benadrukken (b.v., de onemodule gevellijst of nokkap).
Coversys dakpannen worden vastgehecht met speciale warm gegalvaniseerde nagels
met een 50 micron toplaag met dezelfde levensduur als de dakpan. Dakpannen vastgehecht
met deze nagels weerstaan winden van meer dan 200 km/h.
Coversys en zijn voornaamste industriëele partners integreren al deze technologische
vernieuwingen in hun systemen en procedures, hetgeen hun in staat stelt om te garanderen dat
de staallaag niet doorboord wordt en de deklaag intact blijkft bij al de Coversys dakpannen en
accessoires gedurende 30 jaar, zonder een reducerende factor toe te passen. Deze garantie
kan bevestigd worden voor elk project door middel van een persoonlijk certificaat van de fabrikant.

Samenvatting van de voordelen van Coversys stalen dakpannen:
De fundamentele voordelen van staal:
• Licht en uiterst resistent, maakt lichtere en
voordeligere constructies mogelijk, waardoor
deze dakpannen ideaal zijn voor renovaties
en overzetdaken.
De voordelen van kleine dakpannen:
• Logistiek gemak en snelheid: gemakkelijk
en snel te vervoeren, te behandelen en te
plaatsen.
• Geen problemen in verband met dilatatie.
• Constante verluchting en geen
condensatieproblemen.

• Flexibiliteit en weinig afval aangezien er
minder panelen gebruikt worden

• Uitzonderlijke weerstand tegen
mechanische veroudering en corrosie.

• Eenvoudig en compleet
dakbedekkingsysteem, speciale en definitieve
aanhechting op niet kritieke plaatsen.

• Duurzaam dak dat weinig onderhoud
vereist en milieuvriendelijk is.

Een nog betere prestatie dankzij voorname
technische vernieuwingen:
• Perfect waterdicht, zelfs bij daken met een
kleine helling.
• Hogere weerstand tegen poedersneeuw.

• Ruim gamma aan profielen, types
deklagen, kleuren en accessoires.
• Ruime besparing, dankzij de lichtere
draagstructuur , snellere plaatsingstijd en
lange levensduur.
• Een garantie van 30 jaar zonder
beperkingen.

> NIEUWBOUW

>

RENOVATIES

1. Op een houten geraamte (1)

1. Om een dak te vervangen (2-3)

De lichtheid van een stalen dak (5-7 kg/m2 in vergelijking met
45-75 kg/m2 voor klei of concrete dakpannen) zorgt voor grote
besparingen (zowel wat betreft materialen als werkuren) bij het
uikiezen van de elementen die het geraamte vormen en de panlatten
die de dakpannen ondersteunen.

De flexibiliteit van de dakpannen maakt het mogelijk om nieuwe
dakpannen te plaatsen over de verschillen en ongelijkheden die men
gewoonlijk aantreft tijdens renovatiewerken. Dankzij de relatief kleine
oppervlakte dilatteren stalen dakpannen nauwelijks wanneer ze
blootgesteld worden aan grote temperatuursveranderingen terwijl
langere dakpannen 6mm dillateren op een laag van 8 meter. Het gebruik
van stalen dakpannen vermijdt ook mogelijke aanhechtingsproblemen.
De afmetingen van de stalen dakpannen maken het ook mogelijk om
relatief gecompliceerde welvingen te ondersteunen en om de dakpannen
aan te passen aan boogvormige daken (12).

2. Op een metalen geraamte (4-5)
Met behulp van speciale nagels of zelftappende schroeven (raadpleeg
ons).

TOEPASSINGEN
1

4

2

3

5

2. Overzetdaken (8-9)
Stalen dakpannen zijn het optimale systeem: het extreem lichte
gewicht maakt het zeer vaak mogelijk om een oud dak te redden door
de dakpannen over het bestaande dak te plaatsen, waardoor het
oude dak als het ware vernieuwd wordt en de waarde van het hele
gebouw verbeterd wordt (hierdoor is het niet nodig om oude
“vermoeide” structuren te versterken of te vervangen).

3. Plaatsing met Connect-pro (10-11)
Plaatsing met het Connect-pro® systeem op een (cementvezel)
golfplatendak indien toegestaan door de bouwvoorschriften, waarbij de

oorspronkelijke aanhechtingen bedekt en gebruikt worden zonder de
laag te moeten doorboren (zonder het oorspronkelijke dak te moeten
afbreken, geen duur afval management, losstaand van het feit of er al
dan niet asbest aanwezig is). Het Connect-pro® systeem is door
Coversys ontworpen voor lagen van 5-6 of 8-9 golven/meter.

>

IN BIJGEBOUWEN (13-14)
Overschakelen van een plat naar een hellend dak biedt de
mogelijkheid om op deze manier nieuwe kamers aan het gebouw toe
te voegen.
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Het COVERSYS dakpannensysteem biedt technische oplossingen voor alle typen daken

Privé woningen,
gemeenschappelijke ruimtes,
hotels, restaurants, scholen,
chalets en mobiele woningen,
winkelcentra, etc.
Traditionele schoonheid en
uitzonderlijke robuustheid
getest in verschillende landen.

>

Dankzij het Coversys
dak, past het gebouw
perfect in zijn
omgeving.

Eenvoudig en snel te plaatsen : een hellend dak
van 160 m2 inclusief panlatten en tengellatten
en het plaatsen van bijbehoorende accessoires,
wordt gewoonlijk geplaats door twee
dakwerkers in twee dagen.

Een stalen dak reduceert de werktijd op de werf,
vergemakkelijkt het plaatsen en reduceert de kosten.

Het complete gamma aan accessoires biedt de
ideale oplossing voor de behandeling van alle
kritieke punten van een dak.

Bij overzetdaken is het niet
nodig om tijd te verliezen aan
het afbreken van het oude dak
en wordt het leven in het
gebouw niet onderbroken.

Coversys in het kort
De stalen dakpannen die Coversys produceert in Gembloux, België, worden in meer dan 20 landen vooral in
Europa verkocht. Coversys dankt de superieure kwaliteit van de Coversyssystemen voornamelijk aan het
innovatieve productieproces, ontworpen door een team van ervaren ingenieurs, het gebruik van ruwe
materialen met de beste kwaliteiten. Een ruim gamma aan modellen en accessoires stelt Coversys
in staat om te voldoen aan verschillende bouwkundige vereisten en daarbij de traditie en de specifieke
vereisten van elk gebouw te respecteren, evenals de meest strikte bouwvoorschriften.
COVERSYS TECHNISCH INFORMATIEPAKKET
Het technisch informatiepakket van Coversys is bestemd voor professionele dakwerkers. Het kan eenvoudig
aangevraagd worden en is ook beschikbaar op de Coversys website www.Coversys.com. Het bevat de
volgende informatie:gedetailleerde informatie over elk product uit het Coversys gamma,de voornaamste
technische voordelen van het systeem en bepaalde specifieke aspecten van het Coversys concept,
dakbedekkingsregels, instructies voor het plaasten van een dak compleet met diagrammen en
practische hulp met een korte uitleg over de nodige basismaterialen en accessoires. Het behandelt ook de
verschillende testen en technische goedkeuringen en certificaten en geeft een voorbeeld van het
garantiecertificaat dat door de fabrikant wordt uitgegeven en gedurende 30 jaar geldig is.
THEORETISCHE EN PRACTISCHE TRAINING
Het stalen dakpannensysteem met de kleine dakpannen is een relatief eenvoudig concept. Nochtans, moet
het Coversys systeem om aan alle prestatievoorwaarden te voldoen geplaatst worden volgens de regels en
de normen van het merk, en moeten de speciale standaarden van de fabrikant in acht genomen worden. Om
een adequate training te verkrijgen biedt Coversys verschillende training services in de fabriek in België, in
de kantoren van de partner verdelers of zelfs direct op de werf.

VOORNAAMSTE CERTIFICATEN

VERDELERSNETWERK
Het Coversys productengamma wordt verdeeld in de meeste Europese landen, evenals op de grote
exportmarkten. Dit verloopt direct via de internationale verkoopafdelingen van Coversys, of via onafhankelijke
partners die de Coversysproducten opslaan, leveren en factureren op hun respectievelijke markten.

Officiële verdeler Coversys:
Nieuw dak in 24 uur bvba
Eethuisstraat 103 Schoten 2900
-> www.nieuwdakin24uur.be

Coversys International
Sales & Marketing
Rue des Romains, 80
L-8041 STRASSEN
G.D. LUXEMBOURG
Tél. + 352 31 09 01
Fax + 352 31 10 06
Mail : mail@coversys.com
Site : www.coversys.com

Coversys
Production Plant
Rue de la Posterie, 23A
B-5030 GEMBLOUX
BELGIQUE
Tél. + 32 (0) 81 625 320
Fax + 32 (0) 81 611 246

