
LASTENBOEK EVALASTIC 
VOOR DE VERLEGGING MET EVACON 3 CONTACTLIJM 
 
A. Materiaal 
 
Het Evalastic V-membraan bestaat uit: 
- een toplaag uit co-polymeer opgebouwd uit ethyleen-propyleen (onverzadigde) monomeren  
   (EPDM) (dikte: 1,2 mm); 
- een onderlaag uit een niet-geweven polyester cachering (dikte: 1 mm). 
 
De banen zijn minimum 1,59 meter breed en 25 meter lang. De banen zijn aan beide zijden 
voorzien van een zelfkant om thermisch gelaste naadverbindingen te maken. Het EPDM-
membraan mag geen schadelijke stoffen en/of kleurstoffen afscheiden om zuiverregenwater-
recuperatie mogelijk te maken. 
 
Eigenschappen 
- Kleur: grijs 
- Dikte van het membraan: minimum 2,2 mm 
- Gewicht: +1,38 kg/m² 
- Treksterkte: minimum 550N/50mm 
- Rek bij breuk: minimum 470% 
- Scheursterkte: minimum 300 N 
- Weerstand tegen ozon (EN 1844): zonder scheuren 
- Weerstand tegen UV-stralen (DIN 16.726/5.17): zonder scheuren 
- Naden worden homogeen gelast met warme lucht. Afsmelten van SBS-bitumen als naad-
verbinding wordt niet aanvaard wegens risico voor worteldoorgroei. 
 
Beschikt over een ATG technische goedkeuring 
Beschikt over attest prEN 1187-1 [BROOF(t1)] 
Wortelvastheid: voldoet aan FLL. 

 
B. Plaatsing 
 
De ondergrond moet grondig gecontroleerd worden. Alle losse delen dienen gehecht of 
verwijderd te worden. De ondergrond dient zuiver en droog te zijn, en indien nodig behandeld met 
een sneldrogende kleefvernis met een verbruik van 300 g/m². De Evalastic-banen worden met 
Evacon 3 contactlijm (> 350 g/m²) 100% aan de ondergrond gehecht. Speciale aandacht is nodig 
voor de 100% verlijming van de verticale vlakken en rand- en turbulentiezones, zoals bepaald in 
de TV215 van het WTCB. Bij draagvloeren uit staal of hout, en bij alle schuimisolatie dient er een 
mechanische bevestiging in de kim- en randzones geplaatst te worden. 

 
C. Naadverbindingen en afwerkingen 
 
De naden van het Evalastic-membraan worden homogeen gelast met een warmelucht-
lasapparaat. 
 
1. De hechtingszones worden bij eventuele bevuiling volledig gereinigd met Evaclean 1. 
2. Bij alle T-naden wordt er extra aandacht besteed aan het afschuinen van de te overlappen 
dakbaan, om zo elk risico op capillaire waterinfiltratie te vermijden. 
 
Alle afwerkingen worden gemaakt met de Evalastic afwerkfolie. Hierbij worden steeds de 
basisregels voor de naadverbindingen gerespecteerd. 
 
Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van Evalastic gerespecteerd. 
We verwijzen tevens naar de geldende WTCB-richtlijnen betreffende platte daken. 


