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EPDM-DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

‘ECONOMISCH DE MEEST DUURZAME
OPLOSSING VOOR ELK DAK’
opees
Op zoek naar een dakbedekkingssysteem
dat voldoet aan het predicaat ‘duurzaam’,
maar dan in de breedste zin van het woord?
Dan brengen de zoekmachines u ongetwijfeld naar de EPDM -dakbedekkingssystemen van Carlisle® Construction Materials
Europe.

Als het Amerikaanse, beursgenoteerde Carlisle
Companies inc. in 2011/2012 de productgroepen RESITRIX® en HERTALAN® overneemt,
vaart het verder onder de vlag van ‘CCM-Europe’. Zij is dan in één klap Europees marktleider
in EPDM-afdichtingssystemen.

duurzame
dakbedekking

PIONIER IN EENLAAGSE
AFDICHTINGSSYSTEMEN
Halverwege de zestiger jaren introduceert
HERTALAN® als eerste een EPDM-daksysteem
in Europa. Het systeem verovert de markt
met rasse schreden. Vijftien jaar later volgt
RESITRIX® met een uniek en eigen concept.
Beide producten behoren tot de meest ecologische en duurzame dakbedekkingssystemen van
dit moment. “Vooral de laatste decennia is de
bekendheid van de bijzondere kwaliteiten van
de EPDM-dakbedekking enorm gegroeid”, vertelt Hans ter Horst, verkoopmanager bij CCMEurope Nederland.

COMPLEMENTAIR
RESITRIX® en HERTALAN® zijn volgens Ter
Horst complementair. “Beide productgroepen
hebben hun bestaansrecht bewezen. De twee
producten bijten elkaar niet, omdat ze de verschillende typen verwerkers hun eigen, specifieke oplossing bieden.” Beide productgroepen
hebben ook nagenoeg dezelfde unieke eigenschappen, worden zonder open vuur verwerkt
en genieten volgens een SKZ-studie een gebruiksduur van meer dan 50 jaar.

RESITRIX®
Het RESITRIX®-systeem bestaat uit thermisch
lasbare EPDM-dakbanen. De traditionele dakdekker is vertrouwd met de verwerking van het
systeem. De combinatie van polymeer gemodificeerde bitumen en EPDM synthetische rubber
laat zich gemakkelijk verbinden, is blijvend elastisch en bestand tegen UV- en ozonaantasting.
Ter Horst: “RESITRIX® is door dit vertrouwde
beeld al ruim 35 jaar marktleider in ons segment. Tevens vormt het een prima overgang
naar het werken van de homogene EPDM-membraansystemen van HERTALAN®.”
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Eur
de meest

HERTALAN®
Het EPDM-membraansysteem HERTALAN® is
een ‘lichtgewicht’. Met een massa van 1,23 kg/
m2 vraagt de vervaardiging van het product
een minimum aan grondstoffen. Ook deze lichtgewichtdakbedekking is bestand tegen UV- en
ozonaantasting en laat zich flexibel en gemakkelijk verwerken. In de fabriek worden EPDMdakbanen aan elkaar gevulkaniseerd tot grote
membranen, waardoor de meeste daken in één
keer kunnen worden afgedicht. Het aantal naden – en dus het aantal risico’s – blijft tot het
absolute minimum beperkt.

en trainingen in ons trainingscentrum. Ook de
verwerkers kunnen rekenen op begeleiding voor,
tijdens en na het project. Ter Horst: ”We willen
onze positie van marktleider consolideren. Met
een service van dit niveau, de hoge kwaliteit
van onze producten en nieuwe, innovatieve producten op de plank moet dat lukken.” ❚

SNELLE GROEI
De unieke eigenschappen van de producten
blijven niet onopgemerkt. “We hebben de wind
in de zeilen”, bekent Ter Horst ruiterlijk. “Met
de opkomst van nieuwe bouwconcepten en de
focus op gezondheid, luchtdichtheid en duurzaamheid hebben de EPDM-dakbedekkingssystemen een prominente plek verworven op de
lijst van duurzame materialen. De algemene
zoektocht naar systemen met een langere levensduur zet ons bijna vanzelf op de kaart.”

CCM-EUROPE MAAKT HET VERSCHIL
/ Gebruiksduur > 50 jaar (SKZ Studie 2001)
/ Worteldoorgroeibestendig (FLL-keur)
/ Blijvend elastisch
/ Bestand tegen UV- en ozonaantasting
/ Ecologisch verantwoord

HOOG GECERTIFICEERD
Bent u opdrachtgever, aannemer, architect of facilitair manager? CCM-Europe biedt u de duurzame oplossing voor nieuwbouw en renovatie,
voor platte en groene daken. Beide producten
zijn DUBOkeur®-gecertificeerd; RESITRIX® is
daarnaast EPD-gecertificeerd. Hiermee staat
vast dat het product gedurende de hele levenscyclus voldoet aan de internationale norm ISO

/ Eenlaagse dakbedekking
TRAININGSCENTRUM CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS

14025. Een interessant certificaat als u de milieuwaarden van uw ontwerp in de gaten wilt
houden. HERTALAN® heeft ondertussen alle
onderzoeken voor dit certificaat doorlopen. Het
wachten is nog op het officiële papier.

'UITMUNTENDE SERVICE'
Hakt u de knoop door en kiest u voor één van de
EPDM-dakbedekkingssystemen? Dan is de kwaliteit van het hele proces gewaarborgd. U wordt
ondersteund met bestekspassages, berekeningen

/ Voor nieuwbouw en renovatie
/ Voor alle daksystemen
/ Hoog gecertificeerd (KOMO, DUBOkeur, EPD)
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