
GARDENSHIELD ALU KSK 

Zelfklevende dakrol met een aluminium oppervlak voor dakconstructies van < 30 m²-de rol kan 

gemakkelijk, snel en zeker volgens de koudlijmprocedure worden gelegd. 

Deze dakrol is geschikt voor vrijwel alle licht hellende daken (min. dakhelling 3° of 5,2%). De ideale 

oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatie (< 30 m²). Ideaal voor uw tuinhuis, plat dak, garage, 

bijgebouwen... 

Verleginstructie (verlegging met 2 personen aangeraden): 

GARDENSHIELD ALU plakt op constructies van hout, metaal, bitumen, beton(1), metselwerk(1) en 

kunststof (behalve PVC). Plakt niet op siliconen. De ondergrond moet droog, stof-, hars- (vooral 

dennenhout of van andere houtsoorten) en vetvrij en slijtvast zijn. Geïmpregneerd hout moet eerst 

voldoende uitgehard zijn, zodat het kleefoppervlak van de rol niet wordt aangetast. 

(1) Het is aangeraden om een primer te gebruiken op dit type van onderdak vooraleer de 

GARDENSHIELD ALU KSK te verleggen. 

De verwerkingstemperatuur moet min. 12 °C zijn. Bewaar de dakrol bij koud weer vóór de 

verwerking in een verwarmde ruimte. Een optimale lijmkracht verkrijgt u bij hogere temperaturen. 

Let op dat u oneffenheden vóór het aanbrengen van de dakrol verwijdert. Eventuele oneffenheden 

op het oppervlak kunnen door de ondergrond ontstaan. Zorg ervoor dat de naden goed door een 

aandrukrol worden gesloten (zonder luchtbellen). 

Controleer voor het leggen of het product voor de toepassing geschikt is. Het verleggen van de 

GARDENSHIELD ALU KSK vindt (al naar gelang de waterafloop*) in de lengte of dwars plaats, 

evenwijdig met de dakrand, beginnend bij het laagste punt. 

Gebruik een minimale overlapping van ≥ 10 cm. Trek ongeveer 20 cm van de beschermende 

papierlaag op de achterkant los. Zet de baan vervolgens vast met de zelfklevende laag (Afbeelding 1). 

Rol de dakrol nu gelijkmatig uit en let op dat u geen luchtbellen insluit. Borstel luchtbellen gelijkmatig 

weg naar buiten toe (Afbeelding 2). 

Let met name bij het overlappende gebied op een goede lijmverbinding. U krijgt het beste 

lijmresultaat met een aandrukrol (Afbeelding 3). 

Zet de dakrol bij steilere hellingen in het niet-zichtbare overlappingsgebied mechanisch vast tegen 

wegglijden. Bij een vervuilde ondergrond moet eerst een bitumineuze onderlaag (met of zonder 

oplosmiddel) worden aangebracht. Bij hoge buitentemperaturen moet de rol in de schaduw worden 

opgeslagen. Het verwijderen van de beschermende papierlaag kan bemoeilijkt worden door een 

verhoogde materiaaltemperatuur. 

 



 

 


