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Berner innovaties voor dakreparatie: 

Topwerk onder alle (weers)omstandigheden 

 

Lanaken, 8 september 2022: bijna geen enkel onderdeel van een 

huis is zo onderhevig aan de gevolgen van het weer als het dak. 

Wind, vorst, zware regenval en hagel kunnen leiden tot schade die in 

het begin meestal klein en beheersbaar is, maar zonder professionele 

reparatie gemakkelijk groter en dus duur kan worden.  

 

"En dit is waar onze speciaal ontworpen oplossing voor dakdekkers 

en timmerlieden om de hoek komt kijken," legt Thomas Eikel, Hoofd 

Segment Construction bij de Berner Group uit. "Met Berner hebben 

onze klanten een partner aan hun zijde die alle werkstappen bij dak 

afdichting begrijpen en de professional bij elke stap in het proces 

ondersteunt: of het nu gaat om de juiste veiligheidsuitrusting, 

klassieke verbruiksmaterialen zoals schroeven en zaagbladen of 

premium lijmen en kitten."  

 

Dakdicht verstrijkbare coating: 

Berner innovatie voor alle weersomstandigheden 

De nieuwe Dakdicht verstrijkbare coating (artikelnummer 419779) 

biedt veel voordelen. Deze door Berner ontwikkelde premium 

allrounder zorgt ervoor dat bouwprofessionals ook bij de meest 

ongunstige weersomstandigheden scheuren en gaten duurzaam 

kunnen af dichten. De gebruiksklare afdichtingskit hecht op bijna alle 

materialen en wordt zelfs bij hevige regen of sneeuwval niet 

weggespoeld. Bovendien hardt het zelfs uit bij lage temperaturen. 

Deze eigenschappen en de eenvoudige verwerking maken de 

Dakdicht verstrijkbare coating het ideale product voor allerhande 

reparaties: van noodafdichting tot routinereparaties om de 

levensduur van daken te verlengen. 
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Bernerfix: onmisbare universele kit en lijm op het dak 

Bij verlijmingswerkzaamheden op het dak kan men niet om Bernerfix 

heen. Bernerfix combineert een hoge kleefkracht met optimale 

afdichtingseigenschappen en kan daarom zowel voor verlijming als 

afdichting worden gebruikt. Bernerfix is verkrijgbaar in verschillende 

productvarianten en kleuren, afhankelijk van het beoogde gebruik. 

Dit chemie product is uitstekend geschikt voor het bevestigen van 

materialen rondom het dak zoals hout, kunststoffen, minerale 

ondergronden, maar ook metalen zoals zink of koper. 

 

UNIseal spray maakt leidingen en dakgoten weer dicht  

Haarscheurtjes in dakgoten, metselwerk, ventilatieschachten, 

kozijnen, dakkapellen, afvoer- en regenpijpen zijn niet 

ongebruikelijk. Om lekkages snel, flexibel en duurzaam te dichten is 

de Berner UNIseal Spray (artikelnummer: 411614) de ideale 

oplossing. Het creëert een permanente, waterdichte afdichting op de 

gewenste plaats en hecht op tal van materialen zoals metaal (ook 

gecoat), hout, beton en bitumen. De uitstekende productkwaliteit 

beschermt bovendien metalen tegen corrosie en maakt de 

gerepareerde plekken bijzonder weerbestendig.   

 

Schroeven en zaagbladen voor elke toepassing 

Als specialist op het gebied van schroeven, boren, zagen en slijpen 

biedt Berner ook voor toepassingen op en rondom het dak de juiste 

producten. Zo omvat het assortiment decoupeer- en reciprozaagbladen 

ruim 80 verschillende producten. Om snel het juiste blad te vinden, 

heeft Berner een online productwijzer ontwikkeld die 

toepassingsgerichte vragen stelt over bijvoorbeeld bouwmateriaal, 

gewenste zaagsnede en dikte van het materiaal. Binnen enkele 

muisklikken wordt de bezoeker naar het product geleid dat past bij zijn 

toepassing. Op deze manier wordt kostbare tijd bespaard! 

Meer informatie over het afdichten van daken met Berner producten 

vindt u op onze website.  

 

  

http://www.berner.be/
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Afbeeldingen: 

• Dakdicht verstrijkbare coating in de praktijk  

 

• Dakdicht verstrijkbare coating 750 ml  

 

• UNIseal Spray 

 

• Dakreparatie 
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

 

Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze segmentmanager Jos Ploum: jos.ploum@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 
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