
DUURZAME DAKBEDEKKING IN 
EEN HANDOMDRAAI MET GENTITE EPDM





01.
EPDM: de meest duurzame dakbedekking

EPDM is een synthetisch rubberen dakbedekking die je terugvindt op platte en 
licht hellende daken. Zij is uiterst geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatie- 
projecten en heeft een levensduur van minstens 50 jaar.

De UV-bestendige folie is bestand tegen extreme weersomstandigheden, water- 
dicht en super elastisch. EPDM is bovendien perfect als je regenwater van je plat 
dak wilt recupereren of een groendak wilt installeren. 

3



De voordelen van een Gentite EPDM-dak

Een indrukwekkende levensduur
Van alle dakbedekkingen gaat EPDM het langste mee omdat EPDM extreem 
elastisch én UV-bestendig is. Een EPDM-dak staat garant voor 50 jaar of meer zorge-
loos genieten. 

Een duurzame investering
Een EPDM-dak gaat lang mee en vormt ook de perfecte basis voor je groendak. Goed 
voor het milieu én energiebesparend. Bovendien geeft EPDM geen stoffen vrij waar-
door het water dat je recupereert niet alleen zuiver is, maar er ook helder uitziet. 

Eenvoudige en veilige installatie
Bij een rechthoekig dak kan Gentite EPDM-folie uit één stuk geleverd worden. 
Wij adviseren echter om bij grote daken met meerdere stukken te werken. Dit heeft 
vooral te maken met de handelbaarheid en het gewicht van de EPDM-folie (1,5kg/m²). 
Je rolt de EPDM-folie in zijn geheel uit op je dak. De EPDM wordt verlijmd, niet 
gebrand.

Geen gedoe met materiaal
Voor de plaatsing heb je enkel onze Gentite EPDM-folie, Gentite EPDM-lijm, een bezem 
om aan te drukken en een breekmes of schaar nodig. 
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Iedereen kan een Gentite EPDM-dak plaatsen

Wil je graag je plat dak of groendak zelf plaatsen, maar beschik je niet over professionele 
expertise? Geen probleem. De installatie van een Gentite EPDM-dak is zo eenvoudig dat 
werkelijk iedereen het kan. 

Vlot en brandveilig
We leveren de Gentite EPDM-folie naadloos uit één stuk. Daarna rol je de folie uit en 
verlijmt hem op je dak, zonder gebruik te maken van branders. De installatie gebeurt 
dus niet alleen vlot, maar ook volledig brandveilig.

Eenvoudig aan te brengen seal
De Gentite EPDM Seal is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van Gentite EPDM 
op alle gangbare bouwmaterialen.
Daarnaast kan je de seal gebruiken om details mee te verlijmen en om
binnenhoeken, buitenhoeken, afvoeren en naadverbindingen af te dichten.

Je staat er niet alleen voor
Zowel voor als tijdens de installatie van jouw dak kan je het Gentite team bereiken 
voor al je vragen.

6





1. Opmeten en offerte
Meet je dak precies op en noteer alle maten nauwkeurig. Controleer alle gegevens 
alvorens je je offerte aanvraagt. Wij bezorgen je vervolgens een offerte op maat.

2. Ophaling of levering
Na goedkeuring van onze offerte kun je het materiaal bestellen. We leveren het ma-
teriaal af op het gewenste adres.

3. Een gedetailleerde handleiding
Bij Gentite sta je er zeker niet alleen voor. Bekijk onze plaatsingsvideo’s op onze 
website en neem de handleiding door vóór je begint. 
Je zult snel zien hoe makkelijk de plaatsing van Gentite EPDM-folie is. 

4. EPDM plaatsen
Een goed begin is het halve werk. Kies een droge dag uit en zorg ervoor dat het dak 
droog en proper is. Haal ook eerder gebruikt gereedschap van het dak. Volg de in-
structies in onze handleiding en ga stap voor stap te werk.

5. De Gentite hulplijn
Zit je tijdens het plaatsen van de EPDM met vragen? Neem dan gerust contact op 
met ons Gentite team. Zij staan zowel voor, tijdens als na de installatie klaar om te 
helpen.
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EEN 5
STAPPEN-
PLAN





02.
Het Gentite EPDM-pakket

Op basis van de afmetingen van je plat dak levert Gentite je een totaalpakket voor 
je dak. Het pakket bestaat steeds uit Gentite EPDM-folie, Gentite EPDM Seal, een 
kitpistool en aandrukroller. De Gentite EPDM-folie rol je in zijn geheel uit over het 
volledige dakoppervlak.

Gentite EPDM-folie
De zwarte Gentite EPDM-folie is bestand tegen UV-straling en extreme weersom-
standigheden. Gentite EPDM-folie vormt de perfecte basis voor een groendak en 
zorgt ervoor dat het water dat je recupereert niet alleen zuiver, maar ook helder is. 
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Gentite EPDM Seal
De Gentite EPDM Seal is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van Gentite EPDM 
op alle gangbare bouwmaterialen. Daarnaast kan je de Gentite EPDM Seal gebruiken 
om details mee te verlijmen en om binnenhoeken, buitenhoeken, afvoeren en naad-
verbindingen af te dichten.
Om precies te werk te gaan, plaats je de Gentite EPDM-seal in een kitpistool. Nadat 
je de seal hebt aangebracht, dien je de EPDM stevig aan te drukken of aan te rollen. 
Wij berekenen hoeveel je precies nodig hebt zodat je weinig tot geen overschot 
hebt.

Aandrukroller
Met de aandrukroller zorg je dat alle details er piekfijn uitzien en dat de Gentite
EPDM-folie zich optimaal hecht in de hoeken en aan de dakdoorvoeren.
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Professionele ondersteuning

Gentite EPDM-folie plaatsen is helemaal niet moeilijk, maar mis-
schien heb je toch vragen tijdens de installatie. Neem dan gerust 
contact op met ons Gentite team. Zij staan zowel vóór als tijdens 
de installatie klaar om te helpen.

Daarnaast organiseren we ook regelmatig opleidingen over 
Gentite EPDM-folie, infosessies over ons groendak. Wij maken 
graag tijd vrij om samen door je plannen te gaan. We geven 
je professioneel advies in mensentaal waar je echt mee aan de 
slag kunt. 

Bij Gentite sta je er niet alleen voor.
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Gentite EPDM-folie plaatsen 
in een handomdraai

Waarom EPDM laten plaatsen als je kosten bespaart door dit zelf 
te doen? Bij Gentite zijn we ervan overtuigd dat iedereen EPDM kan 
plaatsen. Of je nu als jong koppel je eerste huis bouwt of verbouwt of 
een ervaren doe-het-zelver bent die iedereen te hulp schiet, Gentite 
EPDM-folie plaatsen kan iedereen! 

Bij Gentite krijg je meer dan enkel de materialen die je bestelt. Dank-
zij onze duidelijke handleiding en persoonlijke ondersteuning - vóór en 
tijdens de installatie - begin je goed voorbereid en vol zelfvertrouwen 
aan je Gentite EPDM-dak. 

Klaar om aan de slag te gaan?
Bestel je Gentite EPDM-pakket online via www.gentite.eu en leg een 
afspraak vast voor persoonlijk advies.
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Bestel je Gentite EPDM-pakket op www.gentite.eu 
of check onze website voor extra informatie.


