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Daklekkages opsporen

Polygon spoort regelmatig lekkages in platte daken op. 
Deze lekkages worden niet veroorzaakt door lekkende 
leidingen of afvoeren, maar komen voort uit een 
bouwkundig gebrek of schade. Voor dit soort lekkages 
zullen onze specialisten het dak en het pand eerst 
inspecteren om te onderzoeken waar zij mee te maken 
hebben.

Eerste inspectie

In deze afbeelding ziet u een doorsnede van een 
geïsoleerd dak. De dakconstructie kan van staal, hout of 
beton zijn. Het materiaal van de dakconstructie heeft 
geen invloed op het lekdetectie onderzoek, maar is wel 
van invloed op de schadeomvang aan plafonds indien 
er sprake is van een lekkage. De isolatie van het dak  is 
in verschillende diktes verkrijgbaar en is wel of niet 
absorberend. Dit heeft uiteenlopende gevolgen wanneer 
het aan vocht wordt blootgesteld. Het soort isolatie is 
ook van belang voor de keuze van de methode die onze 
specialisten gebruiken om de lekkage op te sporen. 
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De dakbedekking is het waterdichte materiaal tussen de 
buitenomgeving en het interne deel van het gebouw. Het 
moet duurzaam genoeg zijn om bestand te zijn tegen wind 
en externe belasting. De dakbedekking kan van kunststof, 
rubber of bitumen zijn. Als dit waterdichte materiaal 
beschadigd raakt, dringt vocht het dak binnen met 
lekkages tot gevolg.

Om een goed beeld van de schade en mogelijke oorzaak 
te krijgen zullen we het pand ook intern inspecteren. Dit 
biedt een goed hulpmiddel bij het traceren van de oorzaak 
van de schade. 

De lekkage opsporen

Na de eerste externe en interne inspectie bepalen 
onze specialisten welke methode er gebruikt wordt om 
de oorzaak van de lekkage op te sporen. Veelal wordt 
gekozen voor thermografisch onderzoek of voor een 
rooktest. 

Thermografie

Wanneer de dakisolatie vocht absorberend is kan gebruik 
worden gemaakt van thermografie om de lekkage op 
te sporen. Tussen de vochtige isolatie en droge isolatie 
ontstaan temperatuurverschillen, deze verschillen worden 
met behulp van thermografie in kaart gebracht.

Voordat met het onderzoek gestart wordt moeten alle 
obstakels van het dak verwijderd worden, zodat een 
directe zichtlijn vrijkomt. Dit helpt om goede opnames 
te kunnen maken die op de juiste wijze geïnterpreteerd 
kunnen worden.
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Twee specialisten (ARBO-eis) zullen het dak bij daglicht 
op zicht inspecteren, digitale foto’s maken en een dakplan 
opstellen (gedetailleerde metingen). Bij zonsondergang 
wordt het dak met infrarood geïnspecteerd, daarbij wordt 
gekeken naar temperatuurverschillen in de isolatie. Droge 
isolatie warmt sneller op en koelt sneller af dan vochtige 
isolatie. Na de infrarood inspectie worden de plekken 
met vastgestelde temperatuurverschillen daarom visueel 
geïnspecteerd op gebreken.

Rooktest

In de meeste gevallen kiezen de specialisten voor een 
rooktest. Deze toepassing kan op vrijwel alle soorten 
dakbedekking worden gebruikt, zoals bitumeuze EPDM 
en PVC daken, maar ook metalen daken, zoals zink of 
koper. Door een aansluiting in de dakafwerking te maken, 
wordt de rookmachine met een pijp aangesloten op 
de dakbedekking. De rookmachine blaast rook onder 
de dakbedekking. De plekken waar rook zichtbaar 
uit de dakafwerking naar buiten komt, worden nader 
geïnspecteerd om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is 
van een lekkage.

Contact
Heeft u vragen, bent u op zoek naar extra informatie, of 
wilt u Polygon inschakelen? Neem dan contact op met 
onze specialisten! 
Bel 088  - 500 35 00 of mail  
nederland@polygongroup.com

Oorzaak bekend en advies voor herstel

Na het onderzoek wordt een volledig en gedetailleerd 
rapport opgesteld met alle werkzaamheden, bevindingen 
en digitale beelden. Onze specialisten geven uitleg over 
de uitkomst van het onderzoek en geven aanbevelingen 
om de lekkage te herstellen. Op basis van de rapportage 
kan een verzekering of andere opdrachtgever bepalen 
wat de vervolgstappen zijn om de lekkage definitief op te 
lossen. Polygon heeft specialisten in dienst die de schade 
professioneel kunnen herstellen en overmatig vocht 
kunnen drogen. De voordelen van een door Polygon 
uitgevoerd lekdetectie onderzoek bij daklekkage: 

•  Een oplossing zonder onnodig hak- en breekwerk

•  Beperking van de onderzoekskosten

•   Beperking van gevolgschade

•   Verkorting van de hersteltijd

•  Minimale overlast

•  Een rapport met daarin conclusies van het onderzoek en 
een advies voor herstel

•  Een aanvullend droogplan om de waterschade te drogen

•  De mogelijkheid tot het in kaart brengen van eventuele 
probleemgebieden en het bewaken van verslechterende 
gebieden via een jaarlijkse inspectie.


