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Bouwkundig dak
- Waterdicht

- Geperforeerd hoekstaal

- Bolrooster in goot
- Afwatering volgens
  opgave architect

Detail 02
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- Bouwkundige opstand

Bovenaanzicht Sedumdak
>250

Sedumbeplanting
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B

B
Dakopstand

Groendak

Afschot 25-45°

>250

Vegetatievrije zone
afhenakelijk van dakrand

Vegetatievrije zone
afhenakelijk van dakrand

Opbouw Groendak
- Sedumbeplanting
- Sedummixmat T
- AA-plaat type S50 opgevuld met
  Daktuinsubstraat
- Beschermvlies
Gewicht sedumpakket circa 100 kg/m²

Renvooi Groendak

Sedum

Grindstrook

Sedummat

Substraatlaag

Beschermvlies

Bouwkundige opbouw

Eigen gewicht van dit Groendak: ± 100 kg/m²

De bouwkundige opbouw van de dakconstructie

dient geschikt te zijn voor een groendak.

Constructie en noodoverlopen door constructeur te

bepalen. Overige belastingen conform het

bouwbesluit. Afhankelijk van het draagvermogen

van de draagconstructie kan een ander substraat

worden toegepast. De gewichtsaanduidingen

betreffen de met water verzadigde toestand, het

droge gewicht bedraagt veelal ± 65 % hiervan.

Vanaf een dakhelling vanaf ± 35° moet

afschuifbeveiliging worden toegepast. In

voorkomende gevallen kan dit ook reeds bij een

dakhelling van minder dan 35° noodzakelijk zijn.

De afschuifbeveiliging dient steeds projectgericht

door Groendak te worden bepaald.

Deze details geven een principe weer. Voor een

definitieve toepassing dient in overleg met

Groendak de juiste uitvoering te worden bepaald.
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Detail 03

- Bouwkundige opstand

A

Detail 04

Opbouw Groendak
- Sedumbeplanting
- Sedummixmat T
- AA-plaat type S50 opgevuld met
  daktuinsubstraat
- Beschermvlies
Gewicht sedumpakket circa100 kg/m²
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