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“De onderzijde van de platen is glanzend wit,
waardoor een helder plafond ontstaat dat licht
brengt in een schuur of stal.”

EKHOPLEX A(L)S BESTE ALTERNATIEF

Kunststof ‘pannen’ voor
veilig en duurzaam dak
De opgave in de branche is enorm: als het
aan de plannen van de overheid ligt, moeten
daken van alle woningen, schuren en andere
gebouwen in Nederland in 2024 asbestvrij
zijn. “Een bijna onmogelijke opgave als je ziet
dat er nu jaarlijks 2 miljoen vierkante meter
wordt gesaneerd. Als we morgen starten en
alle mogelijke mensen en materieel inzetten,
zouden we in 2032 klaar zijn”, zegt Jan Weijers.
Hij benadert momenteel de (woning)markt met
Ekhoplex, een kunststof ‘dakplanplaat’ die als
duurzame vervanger van asbest ingezet kan
worden.
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Weijers – van huis uit dakdekker – is als
financieel directeur nog steeds betrokken
bij Weijerseikhout, het dakdekkersbedrijf
dat hij jaren runde. “Met de dagelijkse gang
van zaken bemoei ik me niet meer, ik volg
het van de zijlijn. Maar vorig jaar liep ik
tegen dit kunststof dak- en gevelprofiel
aan. Omdat we vanuit de dakenbranche
bekend zijn met het asbestprobleem, trok
het direct mijn aandacht. Het was nog
niet in ons land verkrijgbaar dus ik ben
in gesprek gegaan. Nu hebben we het
alleenrecht voor de Benelux en Duitsland.
De kunststof dakpannen worden aangeboden onder de naam Ekhoplex”, zegt Jan
Weijers.

KUNSTSTOF
Een dak met kunststof bedekking is in
Nederland, maar ook in de landen om ons
heen, bepaald geen gewoonte. “Maar in
Zuid-Amerika en China wel. Daar wordt het
veelvuldig toegepast. Vanwege de efficiente verwerking, de duurzaamheid als het
gaat om levensduur en onderhoud en ook
om de uitstraling. De platen zijn een prima
alternatief voor de eterniet golfplaten die
we hier jarenlang hebben toegepast. Zij
kunnen die golfplaten 1-op-1 vervangen en
geven door hun kleur en glans het dak een
mooie facelift. Het lijkt alsof het dak gedekt
is met geglazuurde keramische pannen.”
Ekhoplex-platen zijn gemaakt van gelamineerd kunsthars, zijn stevig, hittebestendig
en zelfreinigend. Dat maakt daken gedekt
met Ekhoplex nagenoeg onderhoudsvrij.
Mede dankzij deze eigenschappen geeft de
fabrikant 30 jaar garantie op de dak- en
gevelplaten en 15 jaar op de keurechtheid.

CORPORATIES
Ekhoplex gaat de komende maanden
woningcorporaties benaderen. “Dat is een
groep die – als het gaat om de vervanging
van asbestdaken – voor een enorme opgave
staat. Zij bezitten veel woningen waarin
asbest is verwerkt. Hetzij in de woning
zelf, maar ook in veel schuurtjes bij die
woningen.”
Omdat asbestsanering een vak apart is en
aan zeer strenge eisen onderhevig is, werkt
Weijerseikhout nauw samen met asbestsaneerder Vlasman uit Alphen aan den
Rijn.
“Voordat onze platen op een dak gemonteerd kunnen worden, zal eerst het asbest
verwijderd en afgevoerd moeten worden.
Door de samenwerking met specialist
Vlasman kunnen we opdrachtgevers een
totaalpakket bieden. Die is namelijk verzekerd van een veilige en zorgvuldige
verwerking van het asbest en een nieuw
en duurzaam dak waarmee hij de komende
decennia vooruit kan.”

STEENROOD EN LEIGRIJS
Hoewel de kunststofplaten in tal van keuren geproduceerd kunnen worden, houdt
Ekhoplex het voorlopig op steenrood en
leigrijs. Weijers: “Die kleuren zie je het
meest op de Nederlandse daken. De onderzijde van de platen is glanzend wit, waardoor een helder plafond ontstaat dat licht
brengt in een schuur of stal.” Omdat de
panelen tot een lengte van 9 meter op maat
geproduceerd kunnen worden, kunnen
daken volgens Weijers ook snel vervangen
worden, op de bestaande dakconstructie.
“Met een dikte van 3,5 mm bieden ze
bovendien een stevig en vandalismebestendig dak. Voor zowel de particuliere
als de institutionele woningeigenaar een
panklare oplossing.”
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