
Stap-voor-stap Handleiding

Het centrum voor al uw dak en 
dakgoot benodigdheden

Deze handleiding geeft stap-voor-stap aan hoe u te werk gaat met  
de dakbox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning 
nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met 
onze klantenservice via de website.

Dakbox

EPDM-centrum.nl

info@epdm-centrum.nl

 085 1304716

 +316 37 005 778

Gratis retourneren

365 dagen 
retourneren

Gratis verzending

Binnen Nederland 
vanaf €500,-

Groot assortiment

Alle soorten 
en maten

Garantie

Minimaal 2 jaar

Ook online

Dakgoot Renovatie Specialist, 

afgekort DRS, is een gespecialiseerd 

dakgoot renovatie bedrijf dat gevestigd 

is in de Achterhoek. Vanuit hier rijden 

wij heel Nederland door om de 

dakgoten van EPDM te voorzien.

Dit doen we omdat dit dé oplossing 

is om dakgoten een nieuw leven in te 

blazen. Door te kiezen voor DRS heeft 

u 50 jaar geen omkijken meer naar uw 

dakgoot. De EPDM die DRS gebruikt 

heeft een verwachte levensduur van 50 

jaar.

Door onze ervaringen van de 

afgelopen jaren geven wij een 

garantie van 10 jaar; wij hebben 

veel vertrouwen in de verwerking 

en het product.

Online offerte 
aanvragen

Waarom DRS?

10 jaar garantie

Online offerte aanvraag

Advies van een specialist

50 jaar levensduur

Landelijke dekking

Binnen 5 werkdagen 
een offerte



Zorg dat het dak droog en vrij 
van vervuiling is.

Als de contactlijm vinger-droog is, rol met de siliconen 
roller de EPDM in de kim en op de rand.

Vouw de helft terug en veeg het stuk aan 
met een zachte bezem.

Vouw het membraan uit over het dak, vouw de 
opstanden terug.

Binnenhoek, Vouw de EPDM in de hoek.

Buitenhoek, Leg de EPDM voorbij de hoek, snij de hoek 
in op 45 graden. Breng de contactlijm 205 op de EPDM 
en ondergrond aan. Als deze droog is vouw de EPDM 
de hoek om en rol dit strak in de kim. Knip een stuk 
EPDM op maat en lijm dit met de sealer KS96 over de 
hoek. Seal de hoek ook af.

HWA, Snij de opening van de HWA open. Plaats de 
HWA, teken deze rondom af. Breng de sealer KS96 in 
cirkels aan tot 2 cm binnen de afgetekende rand. Rol 
met de siliconenroller de HWA goed aan en rol de 
sealer onder de EPDM vandaan. Smeer dit met een 
natte vinger af tot een waterdicht keerring.

Doe ditzelfde voor de andere helft, zie stap 3 & 4.

Vouw de helft terug en breng op het horizontale vlak 
de PU-lijm KS143 aan.

Vouw de opstaande randen (niet-horizontale) terug, 
breng nu de contactlijm KS205 of KS137 2-zijdig aan. 
Op gepaste afstand van de hoek wordt nog geen 
lijm aangebracht.
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