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Coaten
Middels onze airles spuitap-
paratuur wordt er met een 
werkdruk tussen de 100 en 
150 bar, de in water oplosba-
re dakcoating op kunsthars-
dispersiebasis aangebracht 
deze heeft vele voordelen 
zoals de coating is weers, 
alkalisch en UV-bestendig en waterdampdoorlatendheid tevens bevat 
deze coating een preventieve werking t.a.v. algen en schimmel aan-
groei. 
5 jaars fabriekgarantie op de kleur van de verf. 
Deze coating is uitermate geschikt voor alle betonnen en keramische 
dakpannen of asbestcementvrije golfplaten en zijn onder andere in 
de volgende kleuren te verkrijgen: tegel rood, antraciet donkergrijs, 

antraciet grijs, rood bruin, zwart en koningsblauw.



Weersinvloeden, met mos en algengroei als resultaat kunnen in verba-
zingwekkend korte tijd een grauwe massa maken van het ooit smette-
loze dak. Een pannendak kan er door allerlei factoren, waaronder het 
weer, zure regen, mos en algen lelijk uit te komen zien. De dakpannen 
zijn meestal echter niet alleen vervuild en verweerd, in de loop van 
de jaren zijn ze vaak nogal poreus geworden. Lekkages kunnen op 
termijn niet langer uit blijven en het dak ontsiert het aangezicht van 
de woning of het gebouw.

Op zo’n moment kan de 
woningeigenaar voor de 
beslissing komen te staan 
om het gehele pannedak te 
laten vernieuwen wat 
financieel verstrekkende 
gevolgen heeft. Deze 
situatie kan worden voor-
komen met het alternatief 
wat Ronald Gerressen B.V. 
u kan bieden.

Reinigen 
De reiniging van de kera-
mische, betonnen dakpan-
nen besaat uit het reinigen 
met behulp van heetwater 
reinigingstechniek, onder
een aangepaste werk-
druk en een temperatuur 
van 150 graden wordt het 
aangehechte vuil hiermee 

Ronald Gerressen B.V. heeft de oplossing voor 
verweerde en poreuze daken!

verwijderd. Na het reini-
gen en coaten wordt er een 
anti mos behandeling uitge-
voerd. Zonder dat er maar 
ook een dakpan gelicht is 
ondergaat uw dak een com-
plete facelift.

Aanvullende werkzaamheden
Natuurlijk verzorgt Ronald Gerressen B.V. aanvullende werkzaam-
heden zoals: het vervangen van kapotte dakpannen of nokvorsten, 
tevens in de Flexim plaatsen van nokvorsten, lood vervangen of aan-
brengen van duiven en vogelwering / compleet schoorsteenrenovatie 
of metselen nieuwe schoorstenen.

Impregneren
Na de reiniging kan het dak worden geimpregneerd, de impregneer-
stof heeft sterk algen stoppende eigenschappen die tot in het hart 
van de pan doorwerkt.


