Het centrum voor al uw dak en
dakgoot benodigdheden

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 en 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.

EPDM-centrum.nl
info@epdm-centrum.nl
085 1304716
+316 37 005 778

Waarom DRS?

EPDM stroken & membranen

Lijmen & kitten

HWA & dakdoorvoeren

Dak en gootbox

10 jaar garantie
Landelijke dekking
Binnen 5 werkdagen
een offerte
Online offerte aanvraag
Advies van een specialist
50 jaar levensduur
Gratis retourneren
365 dagen
retourneren

Online offerte
aanvragen

Gratis verzending
Binnen Nederland
vanaf €500,-

Groot assortiment
Alle soorten
en maten

Garantie
Minimaal 2 jaar

Reparatiebox
Stap-voor-stap Handleiding
Deze handleiding geeft stap-voor-stap aan hoe u te werk gaat met
de reparatiebox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning
Ook online
nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met
onze klantenservice via de website.
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Speur de lekkage of lekkages op in
de dakgoot en zorg dat u hier goed bij
kunt.
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Knip het Hertalan Easy Stick EPDM op de
benodigde maat.

Plak het EPDM over de lekkage, druk het product
met uw vingers aan.
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Nadat u de lekkage heeft gevonden, schuif indien
nodig de dakpan omhoog op de plek van de lekkage.
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Maak de plek schoon en droog, dit kunt u makkelijk
doen met handschoenen en een oude (hand)doek.
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Schuur met de staalborstel de aanslag er af.

Gebruik nu de ontvetter om het te beplakken
deel te ontvetten.
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Gebruik de KS 96 om de naden te sealen. U kit over
de naden, dit is niet voor de waterdichting, maar voor
bescherming van het butyl.

Met een beetje afwasmiddel en water op uw vingers
kunt u de kit mooi gladstrijken in de dakgoot.

Doe nu tot slot, de dakpan omlaag.
Gefeliciteerd, u heeft uw lekkage voor de komende
tientallen jaren verdreven!

