
TV 215 ‘Het platte dak’, een bestseller onder de WTCB-publicaties, werd herzien en wordt voortaan 
TV 280. Het volledige document onderging een grondige update, waarbij er rekening gehouden werd met 
de ontwikkelingen op het vlak van materialen, technieken, normen en eisen, en ook met de ervaringen 
die sindsdien zijn opgedaan.
De voorzitter van BEVAD en het volledige Technisch Comité nodigen u daarom uit voor deze studienamiddag. 

Tijdens deze studienamiddag lichten we de voornaamste nieuwigheden toe:
• de dakopbouwen: er worden drie categorieën onderscheiden: klassieke (beproefde) opbouwen, 

technisch onaanvaardbare opbouwen en opbouwen die bijzondere aandacht vereisen 
• de juiste keuze van het dampscherm: naast de voornaamste functie van dit element (condensatie 

voorkomen), staat de TV stil bij de compartimentering en andere aspecten die de keuze van het 
dampscherm beïnvloeden 

• de windactie: de normen hierover hebben geëvolueerd en de TV stelt een uitleg en tabellen voor voor 
een vereenvoudigde controle, vervolledigd door andere tools en artikelen (hechtende systemen, 
vereenvoudigde aanpak, …) 

• de duurzaamheid en circulair bouwen: een aspect die in de TV 215 nauwelijks aan bod kwam en dat 
in TV 280 verder uitgewerkt wordt

• de renovatie van platte daken: het hoofdstuk over dit onderwerp is in de TV 280 veel gedetailleerder. 
We lichten de principes en verschillende renovatieoplossingen toe (bijkomende isolatie van een warm 
dak, renovatie van een voormalig koud dak, verbetering van de helling …) 

• de pathologieën: er werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd over dit onderwerp. We bespreken 2 recent 
veel voorkomende schadegevallen: de degradatie van multiplex als spouwafdekking en het verschuiven 
van dakopstanden van platte daken geïsoleerd met PU platen. 

Tenslotte volgt een getuigenis van een  aannemer hoe hij deze nieuwe TV en andere documenten 
gebruikt in zijn dagelijkse activiteiten.

19 september 2022, HUBB, EMBUILD, Brussel (simultaanvertaling N/F)
22 september 2022, Sint-Niklaas, EMBUILD Oost-Vlaanderen
11 oktober 2022, Diepenbeek, EMBUILD Limburg

Studienamiddag: Maak kennis met de TV 280, 
de nieuwe ‘bijbel’ van het platte dak

14u30-18u00



(*) De organisatoren nemen uw persoonsgegevens op in een bestand om u te kunnen informeren over 
hun activiteiten. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Naam: ...................................................... Voornaam: ..............................................

Firma: ........................................................................................................................

BTW-nummer: ...........................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................

Postcode: ..................................... Woonplaats: .......................................................

GSM: .........................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................

Schrijf  bij voorkeur hier in

 Ik wens geïnformeerd te worden over bouwgerelateerde evenementen (*)

Ik schrijf  ...…. personen in voor de studienamiddag ‘Maak kennis met de TV 280’ op:

 19 september 2022, HUBB, EMBUILD, Brussel (simultaanvertaling) 

 22 september 2022, Sint-Niklaas, EMBUILD Oost-Vlaanderen

 11 oktober 2022, Diepenbeek, EMBUILD Limburg

Franstalige sessies:

 26 september 2022, IFAPME, Rue Saucin 66, 5032 Gembloux

 6 oktober 2022, Espace Wallonie picarde, Rue du follet 10, 7540 Kain

Namen van de andere deelnemers: .........................................................................

...................................................................................................................................

Handtekening en datum: 
of door de ingevulde strook te sturen naar:

EMBUILD Afwerking
Greta Horlait
Kunstlaan 20 
1000 Brussel
greta.horlait@embuild.be

Locatie
EMBUILD
19 september 2022
HUBB
Kunstlaan 20
1000 Brussel 

EMBUILD Waasland
22 september 2022
Kleine Laan 29
9100 SINT-NIKLAAS

EMBUILD Limburg
11 oktober 2022
Wetenschapspark 33 
3590 DIEPENBEEK  

14u30 Ontvangst, bezoek standenmarkt
15u00 Intro: Vertegenwoordiger van BEVAD.     
15u10 Deel 1: Nieuwe TV 280: Eddy Mahieu, WTCB                                            
	 •	Dakopbouwen
	 •	Dampscherm												
	 •	Windlasten	en	weerstand																																									
15u55 Duurzaam en circulair bouwen: uitdagingen                       
 Marcus Peeters, lector ODISEE Aalst, 
16u30 Pauze, bezoek standenmarkt        
    
17u00 Deel 2: Nieuwe TV 280: Eddy Mahieu, WTCB      
	 •	 renovatie	
	 •	 pathologie	 (degradatie	 van	 multiplex,	 verschuiven	 van	 de	

dakopstanden)
17u30 Getuigenis van een aannemer:
 Hoe omgaan met nieuwe TV en normeringen?
17u50 Vragen 
18u00 Receptie, bezoek standenmarkt

Programma

Doelgroep

Aannemers dak- en 
dichtingswerken, algemene 
aanneemers, voorschrijvers, 
bouwheren.

InschrIjvIng
De deelname is gratis, maar 
inschrijving is verplicht tot 
1 week voor aanvang van de 
studienamiddag. Het aantal 
plaatsen is beperkt.

AnnulerIng
Iedere annulering van deel-
name moet schriftelijk gemeld 
worden vóór aanvang van de 
studienamiddag.

Studienamiddag: Maak kennis met de TV 280, 
de nieuwe ‘bijbel’ van het platte dak

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosGpH_caLDoCObv8oqOEOfE5f9TmbDByOXDEJj75t2K0Lyg/viewform
mailto:greta.horlait%40embuild.be?subject=

