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Het dak van een gebouw fungeert als laatste verdedigingslinie tegen weer en wind. 
En die bescherming is een wetenschap op zich, aldus Dirk Willen van het Klöber pro-
ductontwikkelingsteam.

de wetenschap 
achter dakdekken

Dirk Willen, al meer dan 20 jaar werkzaam 
bij het Klöber productontwikkelingsteam, 
weet als geen ander hoe belangrijk prestaties 
en materialen zijn als het dakbedekking be-
treft. Achter elk product van Klöber steekt een 
verhaal van innovatie, precisie, testen en ont-
wikkelen. Willen vertelt meer vanuit zijn 
Duitse werkplek in de buurt van Frankfurt.
“De ontwikkeling van een product begint 
vaak met een vaststelling binnenshuis dat er 
behoefte is aan een nieuw product. 
Bijvoorbeeld als de groep een nieuw materi-
aal heeft ontwikkeld dat een perfecte aanvul-
ling vormt op een van de assortimenten dak-
producten. Of misschien is de vraag ontstaan 
door ontwikkelingen op de markt.” 

Weer
Bij Klöber kijkt een seniorteam van ervaren 
specialisten eerst naar de vereisten waaraan 
het nieuwe product moet voldoen. Over het 
algemeen staan weersinvloeden op de eerste 
plaats. 
Willen: “Onze moedermaatschappij Braas 
Monier beschikt over een speciaal technisch 
testcentrum. Dit verzamelt gegevens via 
weerstations over de hele wereld en levert op 
basis daarvan zeer precieze klimaatinforma-
tie, die we vervolgens in het profiel van het 
product verwerken.”
De belangrijkste indicatoren zijn windsnel-
heid, neerslag, UV-straling en temperatuur. 
Willen: “Zo gelden voor een product in het 
meest zuidelijke deel van Frankrijk hele an-
dere vereisten dan in Nederland of België. En 
in de Alpen vind je licht hellende daken met 
een groot vlak dat bestand moet zijn tegen 
een hoge sneeuwbelasting. We testen hoe 

het product in de praktijk presteert door 
duurzaamheidstesten uit te voeren en verwe-
ringsprocessen te versnellen. Bovendien be-
schikken we over een eigen windtunnel.”

Kleur
Dakproducten zijn vanzelfsprekend een zeer 
zichtbaar onderdeel van het gebouw. Dat be-
tekent dat het uiterlijk net zo zwaar telt als de 
prestaties. Willen: “Een product dat de pro-
fessional gebruiksgemak en duurzaamheid 
biedt heeft immers geen waarde als de eind-
klant het lelijk vindt. Kleur is daarbij cruciaal.”
Het afstemmen van de kleur vormt een echte 
uitdaging, omdat dezelfde kleur verschillen-
de effecten oplevert in verschillende materia-
len. Ook kan, als gevolg van de hoek, het ef-
fect in het materiaal zélf variëren. Kijk 
bijvoorbeeld naar een product met gleuven. 
Willen: “Vanwege de waarneming door het 
menselijke oog ziet de kleur van de verhoog-
de delen er heel anders uit dan die van de 
uitsparingen. We waarborgen een zo hoog 
mogelijke nauwkeurigheid door middel van 
een lichtkamer met nauwkeurig gedefinieer-
de golflengtes en correleren die met contro-
les door het blote oog.”
De serieproductie van een nieuw ontwikkeld 
product wordt vooraf gegaan door een uitge-
breid programma aan testen en proeven. 
Willen: “Op basis van een analyse van de faal-
wijzen wordt voor elk nieuw product een spe-
cifiek testprogramma opgesteld. Vaak doen 
we ook beroep op de vakkennis van aanne-
mers, om voorafgaand aan grootschalige 
productie bètatesten uit te voeren.”
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