
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 gootbox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning 
nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met 
onze klantenservice via de website.

Gootbox

EPDM-centrum.nl

info@epdm-centrum.nl

 085 1304716

 +316 37 005 778



Zorg dat de dakgoot 
droog en schoon is. 

Binnenhoek, Vouw de EPDM in de hoek, knip de hoek 
in en knip de lus door. Trek per hoek de folie eraf en 
vouw de frietzak over elkaar. Seal de hoek af met de 
sealer KS96, smeer deze af met een natte vinger tot 
een waterdichte keerring.

Rol de Hertalan Easystick GS uit over de dakgoot 
en knip deze op lengte af. Denk hierbij aan de 
extra lengte voor de hoeken.

Borstel met een staalborstel de dakgoot 
vrij van aanslag en corrosie. Buitenhoek, Leg de EPDM voorbij de hoek, 

snij de hoek in op 45 graden. Verwijder de folie 
en rol met de messingroller de EPDM strak om de 
hoek. Knip een stuk EPDM op maat en lijm dit 
met de sealer KS96 over de hoek. Seal de hoek 
met de sealer KS96, smeer dit af met een natte 
vinger tot een waterdichte keerring.

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.

Gebruik de KS96 sealing kit om de kraal af te kitten. 
Zorg dat de buthyl goed af gekit is omdat deze kleef 
laag niet UV-bestendig is. Strijk hierna deze sealing af 
met een natte vinger.

De dakgoot 
is nu klaar.

*TIP: Vouw het EPDM met de extra lengte dubbel en snij het folie op 

de vouwnaad door. Vervolgens trek je een stukje folie eraf en plek 

je het EPDM op zijn plek. Hierdoor is de rol gemakkelijker uit te rollen.

*TIP: gebruik een zilverpen om de HWA aftekenen. 

Ook te koop in onze webshop.

 *TIP: gebruik een komschijf op uw slijptol, zodat uw de goot 

elektrisch kan borstellen. Deze zijn te koop in onze webshop.

Trek in lengterichting stuk voor stuk 
het plastic eraf en plak de EPDM op de kraal. 
De folie in de hoeken moet blijven zitten. Rol met de 
messingroller de EPDM in de eerste kim, rol daarna 
met de siliconenroller de EPDM goed aan.

Veeg de dakgoot schoon en ontvet de 
dakgoot met G500 ontvetter.

Vouw de EPDM terug, trek de volgende strook folie in 
eraf. Rol deze met de rollers strak in de dakgoot. Rol 
alle EPDM goed aan voor een juiste hechting en snij 
het overtollige EPDM eraf.
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Voorbereiding: Afwerking:

Dakgoot bekleden:


