SIKA AT WORK
LOGISTIEK CENTRUM LOGPORT,
VENLO
DAKSYSTEEM: Sikaplan® G-15, 110.000 m²

SIKAPLAN® G-15
LOGISTIEK CENTRUM LOGPORT, VENLO

Sikaplan® PVC dakmembranen garanderen een duurzame dakafdichting.

PROJECTOMSCHRIJVING
In 2017 werd de ontwikkeling van het XXL logistiek centrum voor Lidl/
Nunner Logistics in Venlo door Next Level Development opgestart. De
ontwikkelaar stelde Wijnen Bouwgroep uit Someren aan en deze nam
de uitdaging aan om dit project in een kort tijdsbestek te realiseren. Na
de realisatie van de eerste fase van 38.000 m² volgde direct de tweede
fase van 32.000 m² en aansluitend meteen de derde fase van nog eens
40.000 m², waardoor het gebouw uiteindelijk 110.000 m² groot werd.
Dit XXL dak is met zijn 110.000 m² oppervlakte de grootste klus voor
H & J Industriedaken, een samenwerking tussen Van Helvert Beheer
BV en Janssen Daken Boxmeer. Het project stond vanaf het begin
onder controle en inspectie van Vebidak, de branchevereniging van de
dakdekkingsbedrijven.
PROJECTVOORWAARDEN
Uitgangspunt voor het project van Next Level Development is certificering
volgens Breeam 'Outstanding (*****)' eisen. In de dakconstructie is als
gevolg van de crisis op de PIR isolatiemarkt gekozen voor een EPS isolatie.
Tevens was de eis dat de PVC duurzaam en van goede kwaliteit moest
zijn, minimaal 1,5 mm dik en met 15 jaar fabrieksgarantie. Daarenboven
moesten de membranen de nodige certificaten bezitten en relevante
testen hebben doorstaan. Omdat Next Level Development in het verleden
goede ervaringen met de Sika producten had, was de keuze voor de
uiteindelijke oplossing snel gemaakt.

SIKA OPLOSSING
Sika leverde de PVC membranen voor het dak van maar liefst 110.000 m².
De keuze om Sikaplan® G-15 membranen in light grey te gebruiken was
een logische keuze. Deze membranen bieden een uitstekende weerstand
tegen UV- en IR-straling, hebben een hoge bestendigheid tegen veroudering en omgevingsinvloeden. Daarbij zijn de Sikaplan® membranen eenvoudig te plaatsen dankzij de uitstekende lasbaarheid en buigzaamheid.
Sikaplan® membranen zijn ook recycleerbaar, waardoor ze bijdragen aan
circulariteit. De interne versteviging van polyesterweefsel zorgt voor een
hoge treksterkte. Ze verplaatst de windbelasting naar de mechanische
bevestigingen die in het dak verankerd zitten.
Kortom, de ideale membranen voor grote en duurzame daken.
In het eerste kwartaal van 2019 werd het dak van de derde fase opgeleverd en in juni 2019 is het gebouw uiteindelijk volledig opgeleverd en het
gloednieuwe logistieke centrum is momenteel al volop in gebruik.
PARTICIPANTEN PROJECT
Opdrachtgever:
Next Level Development
Aannemer:		
Wijnen Bouwgroep Someren
Uitvoerder:		
H & J Industriedaken Boxmeer/Someren
Leverancier: 		
Sika Belgium nv

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene
leverings- en verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Raadpleeg altijd eerst het meest recente technische informatieblad
voordat u een product gaat gebruiken of verwerken.
Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
Contact
Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be
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