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Complexe waterdichtingswerken uitgevoerd door Thaktak, IKO partner

HET PROJECT
Amper 70 meter ten noorden van de 
natuurlijke warmwaterbron Deildartun-
guhver wordt vandaag te KRAUMA, een 
complex met natuurlijke geothermische 
baden gebouwd. De grondwerken gingen 
van start op 26 april 2016. Het afgewerkte 
wellness complex van 550 m2 zal bestaan uit 
een hoofdgebouw met kleedkamers voor 
140 bezoekers, een restaurant, een bar en 
een souvenirwinkel. Buiten zullen de bezoe-
kers kunnen genieten van warmwaterbaden, 
sauna’s en een unieke relaxatieruimte. Het 
hete water wordt afgekoeld met het zuivere, 
koude water uit het vijf kilometer verderop 
gelegen Rauðsgil-ravijn. De constante, snelle 

stroom houdt het water van nature schoon, 
dus er hoeven geen chemicaliën toegevoegd 
te worden.
Het warme water van Deildartunguhver is 
de voornaamste verwarmingsbron voor de 
huizen in Bogarnes (op 34 km) en Akranes 
(op 64 km). De bron heeft het hoogste debiet 
van alle warmwaterbronnen in Europa en 
pompt per seconde ongeveer 180 liter water 
van 97 °C uit, genoeg om een zwembad van 
25 meter te vullen op één uur tijd.

HET DAKSYSTEEM
Bij de waterdichting van dit delicate project 
moet uiterst zorgvuldig worden gehandeld. 
Thaktak opteert voor zijn platte daken een 

Onze grenzen verleggen is een dagelijkse 
uitdaging. Het zit in onze genen. De we-
reldmarkten veroveren is dus een evidente 
strategie. Door de jaren heen is de export 
van bitumen dakmembranen en nu ook 
van isolatie gestaag gegroeid, en dit naar 
alle continenten en alle klimaten.
Van IJsland tot Nieuw Zeeland, op elk con-
tinent is IKO aanwezig. Voorbeelden van 
een aantal buitenlandse projecten kunt u 
ontdekken in deze editie. De exportafde-
ling, gevestigd in het Europees hoofdkan-
toor te Antwerpen, kan bogen op een 
lange traditie en ervaring en is sinds jaren 
meer dan een belangrijke verkoopafdeling 
in de IKO groep. Deze IKO Vision geeft je 
inzage in onze wereldwijde exportactivitei-
ten. Onze positie als  Europese hoofdzetel 
in de IKO groep en onze strategische lig-
ging in de haven van Antwerpen zijn eens 
te meer een troef in een zeer concurren-
tiële markt. Verder zijn er artikels over de 
2-laagse bitumen daksystemen geïsoleerd
met enertherm en een bijdrage van onze
afdeling vloeibare waterdichting.
Maar  mis vooral niet onze sportieve
toppers want “We are pushing limits and
go for gold”

Veel leesplezier.

Dirk Theuns
Afgevaardigd bestuurder
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geballastsysteem. Het biedt in dergelijke 
extreme omstandigheden meer zekerheid. 
De dakhuid wordt optimaal beschermd door 
de isolatie en het groendaksysteem erboven 
biedt nog meer garantie op duurzaamheid.
Zoals de foto hierboven toont is het gebouw 
perfect geïntegreerd in de natuur. Dit was 
een vereiste van de eigenaar, de Geothermal 
Power Company.
De waterdichting op de betonnen dakstruc-
tuur is een tweelaags bitumineus systeem 
uitgevoerd met een combinatie van IKO po-
werflex SBS toplagen. Op de isolatie werd het 
Nophadrain 4+1 groendaksysteem toegepast 
waarop dan het substraat en de begroening 
is aangebracht.

DAKDICHTING  I  WATERDICHTING  I  ISOLATIE

Worldwide waterproofing and Insulation



Export-Expertise

HET EXPORTTEAM
GDB: “Het is reeds eerder gezegd maar we 
staan heel dicht bij de klant. Al onze mede-
werkers zijn ten minste 4-talig. Ze kennen de 
producten en systemen door en door en kun-
nen correct adviseren. Ze worden bijgestaan 
door de technische adviseurs en product 
managers van de IKO groep. Mede hierdoor 
zijn onze klanten zo trouw, ze blijven klant. 
Het exportteam is een mooie mix van jong en 
... minder  jong. Er is geen verloop. Stabiliteit 
is het sleutelwoord. 
Ik moet hier toch ook onze commercieel 
directeur Paul Alenus noemen. Na enkele 
jaren verkoopervaring in België heeft hij met 
brio de exportfakkel overgenomen en heeft 
hij deze afdeling uitgebouwd tot wat ze nu 
is. Nog altijd is hij fel begaan met wat er leeft 
bij de klant en is hij de stuwende kracht  en 
stimulator om nieuwe markten te betreden.” 

Beschikken ze over een bepaalde succesformule die hen nu al decennia elk jaar doet groeien? 
We vragen het aan onze exportmedewerkers ‘in the field’ en meer bepaald aan Guy De Baere, 
exportmanager.

GDB: “Ik ben hier nu toch al ruim 25 jaar actief in de verkoopafdeling en meer dan de helft 
als exportmanager. Even zeggen dat ik dit niet alleen doe, maar dat ik het geluk heb in een 
prachtig team te werken waar mensen nog bezield zijn door het metier. Het team is ook inter-
nationaal samengesteld en complementair. We vullen elkaar aan en delen kennis en ervaring.  
We werken als producent heel ‘relationeel’ samen met onze klanten en doen dit met een ge-
degen ‘technische kennis’ zodat we het juiste advies kunnen geven. We volgen het volledige 
traject van het negociëren, het binnenhalen van het order, de interne verwerking van het 
order, de organisatie van het transport en de dienst na verkoop.”

FLEXIBILITEIT EN
SERVICE
Het hoog serviceniveau en het technisch 
advies kenmerken onze aanpak. We kennen 
de markten van de klant en produceren de 
juiste dakmembranen specifiek voor dié klant 
en dié markt. Door onze ligging in de Ant-
werpse haven beschikken we over een heel 
sterke troef. Antwerpen is een wereldhaven 
en staat aan de top voor containerhandling. 
Elke vracht, hetzij via de weg of met de boot, 
wordt rechtstreeks met verschillende logis-
tieke bedrijven besproken. Hierdoor kunnen 
we scherp en snel inspelen op beschikbaar-
heid en opportuniteiten. Hierdoor kunnen we 
meestal korte levertermijnen aanbieden.  
Deze service ‘op maat’ is uniek.

“Alles wel beschouwd heeft IKO alle troeven in handen om verder  
te groeien op de exportmarkten.

We mogen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

ONZE ‘SUCCESFORMULE’
KAN IK SAMENVATTEN IN EEN 
PAAR KERNWOORDEN:

HET PRODUCTENASSORTIMENT
We hebben als producent van zowel dak-
bedekking, waterdichting én isolatie nog 
een tweede enorme troef. Het volledige 
dakpakket in één hand, één sterk merk, één 
verantwoordelijkheid. Dit geeft vertrouwen 
en is gemakkelijk voor de klant. We ont-
zorgen de klant want minder administratie, 

betekent meer tijd voor hun core business.  
Aan de kwaliteit van de IKO producten mag 
niet getornd worden. Duurzame relaties en 
duurzame kwaliteitsproducten zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Onze dakmem-
branen hebben een bewezen levensduur van 
40 jaar.”

Het exportteam, gevestigd in het Europees hoofdkantoor te Antwerpen, kan 
bogen op een lange traditie en ervaring en is sinds jaren meer dan een belang-
rijke verkoopafdeling in de IKO groep.

Hoofdzetel Unilever te Rotterdam, Nederland

“Dat het niet bij woorden blijft, tonen de 
verschillende projecten die we in deze  
IKO Vision bespreken en illustreren.“  
Nuralite, IKO partner in Nieuw Zeeland, is  
actief betrokken bij de heropbouw van het 
door een aardbeving geteisterde Christchurch. 
Het Christchurch Arts Centre en het Cathedral 
Grammar School project worden in deze  
IKO Vision meer in detail besproken.

PROJECTEN WERELDWIJD

Particuliere woning te Saarema, Estland. Dak en gevel geïsoleerd met IKO enertherm ALU

Scotts Hut op Antarctica, behorend tot het Unesco werelderfgoed, werd gerenoveerd met IKO membranen 
door Nuralite, Nieuw Zeeland.

Enerest, IKO partner te Estland, toont het  
IKO enertherm House. Een unieke opname, 
want inmiddels zijn dak en gevel  volledig 
bedekt met leien, natuursteen en decoratieve 
vezelcementplaten. In ieder geval is deze 
woning optimaal geïsoleerd!

2 - IKO VISION  



Protect Middle East is opgericht in Abu Dhabi in1984 en is gespecialiseerd in waterdichtingswerken, vloersystemen en bouwchemie.
Voor de waterdichtingswerken van daken en voor het beschermen van funderingen werkt Protect Middle East  

met IKO membranen en IKO protect vloeibare waterdichting.
De recent gerealiseerde projecten hierbij ter illustratie geven een idee van hun Roof Engineering aanpak.

IKO VISION - 3

Rosewood Hotel, Emiraten: 15.093 m2 Waterdichtingswerken funderig en dakbedekking.

Motor City 500 Villa’s, Dubai, U.A.E: 211.296 m2 - Waterdichtingswerken, fundering en dakbedekking

Expansion of Abu Dhabi International Airport - Terminal 1: 16.686 m2 - Dakbedekking

Presidential Palace Abu Dhabi, U.A.E: 155.000 m2 - Dakbedekking 

BESCHERMING VAN FUNDERINGEN
MET BITUMEN IKO MEMBRANEN
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ANZ-KANTOOR IN CHRISTCHURCH

Heropbouw
Christchurch met IKO
Nuralite was met zijn IKO-producten betrokken bij tal van  
projecten om Christchurch in zijn oude glorie te herstellen.  
Bij de heropbouw van de stad na de aardbeving van 2011 lag  
de focus op het leveren van kwaliteitsproducten.

Momenteel zijn we bezig met het dak van
het ANZ-centrum (Australia and New Zealand 
Banking Group) in Christchurch. Dit bouw-
project in het hart van het zaken-district is 
een opvallend gebouw. We werken hiervoor 
samen met architectenbureau Leighs Con-
struction & Peddle Thorp Architects.
Voor dit warm dak van 3500 m² koos Nuralite 
voor de Nuratherm 3PM Pure White, vanwege 
het ecologische aspect van het Pure White-
membraan. Dit systeem is het meest energie-
zuinige, platte dak op de markt en ANZ wilde 
voor zijn gebouw een duurzaam dakpakket. 
Omdat dit project deel uitmaakt van de her-

CATHEDRAL GRAMMAR SCHOOL 
IN CHRISTCHURCH

opbouw van Christchurch, wilden we vanaf 
de start samenzitten met architecten en aan-
nemers om topkwaliteit te leveren.
Wij boden cruciale ondersteuning met onze 
documentatie op basis waarvan de autoritei-
ten de vereiste toestemmingen afleverden.
Toen het dak werd gelegd, werd de werf re-
gelmatig bezocht door onze lokale technische 
adviseurs die SWP Commercial Ltd, dat de 
werken uitvoerde, bijstonden met consultancy 
en advies. 
De inrichting van het ANZ-gebouw is gepland 
voor oktober 2016, met een definitieve ople-
vering aan de bewoners in februari 2017.

Het Nuraply 3PM-daksysteem was een voor 
de hand liggende keuze voor de recent 
gebouwde Cathedral Grammar School in 
Christchurch. Gezien het koude weer en de 
gure omstandigheden had de school een 
duurzame en tegelijkertijd stijlvolle oplossing 
nodig voor het mooi ontworpen project naast 
Hagley Park.
Architect Andrew Barrie wilde een combinatie 
van functionaliteit en stijl, aangezien de struc-
tuur zowel de tand des tijds moest kunnen 
doorstaan, maar ook moest passen binnen de 
golf van recente, innovatieve bouwprojecten 
in Christchurch. De school is opgetrokken uit 
gelamineerde houten platen en is de eerste 
in haar soort in Nieuw-Zeeland. Het idee was 
afkomstig van gelijkaardige scholen in Japan 
en benadrukt de open doorstroming van de 
klassen en de flexibiliteit van de multifuncti-
onele ruimtes. Alle aspecten van de school 
moesten op elkaar worden afgestemd, wat 

betekende dat ontwikkelaars, architecten en 
aannemers allemaal met de neuzen in de-
zelfde richting moesten staan. Nuralite moest 
een waterdicht dak leveren met een elegante 
rand, wat mogelijk was door het gebruik van 
het 3PM-product. 
Het Nuraply 3PM-systeem van IKO, aange-
bracht met een toorts op het membraan, 
biedt een dubbele beschermingslaag en is 
afgewerkt met een laag minerale spaanders 
waardoor het tegelijkertijd duurzaam is en er 
mooi uitziet. 
In het geval van de Christchurch Grammar 
School leverden we een dak dat bestand is 
tegen het wisselvallige weer van South Island. 
Bovendien bieden wij 20 jaar garantie op ons 
daksysteem. Met de ultieme combinatie van 
functionaliteit en kwaliteitsdesign vormt ons 
dak de perfecte afwerking op de architectu-
raal vernieuwende school. 

De restauratie van dit historische gebouw 
had de hoogste prioriteit voor de stad Christ-
church, aangezien het kunstencentrum voor 
Nieuw-Zeeland historisch van enorm belang 
is. Nuralite was betrokken bij de isolatie van 
een van de kelders van het gebouw en ge-
bruikte hiervoor 3PTM- en 3PT-membraan. 

CHRISTCHURCH ARTS CENTRE
De firma Adhesion Sealing LTD slaagde erin 
om de lekken veroorzaakt door de aard-
beving te dichten met IKO-producten. Dit 
betekent dat onze isolatie ervoor zorgt dat 
de kelder van het Arts Centre de komende 
jaren volledig waterdicht is. Het project 
stond onder leiding van Fletcher Building, 

dat samenwerkte met onze eigen Nuralite-
adviseurs. Bij de heropbouw was het de be-
doeling om het gebouw helemaal opnieuw 
op te trekken en ook Nuralite werd bij de 
dakwerken betrokken.
Met het 3PG-product van IKO werd op een 
deel van het gebouw een groendak aange-

legd, waarover de mensen nu uitkijken. Er 
werd gekozen voor een groendak omdat dit 
de bestaande structuren mooi laat samen-
vloeien met de omgeving en helpt bij het 
creëren van meer groen. 
  



“Een geschikt en
 correct geplaatst
 daksysteem is  

essentieel voor de 
performantie van 
een gebouw”

Een goed geïsoleerd dak is deze dagen een 
noodzaak, zeker gezien de steeds strengere 
energienormen en de continu stijgende ener-
gieprijzen. Maar net zoals in tal van andere 
domeinen binnen het bouwwezen zijn er 
tal van producten op de markt en is het niet 
altijd even eenvoudig om het bos door de 
bomen te zien. Welk isolatiesysteem kunnen 
architecten idealiter voorschrijven, en waarop 
moeten ze zich baseren bij het bepalen hier-
van? Voor welke plaatsingsmethode kunnen 
aannemers en dakdekkers in specifieke geval-
len het best opteren, en van welke aspecten 
hangt deze belangrijke keuze af?

HET IKO DAK

vooral gebruikt worden in nichetoepassingen. 
Bitumineuze dakrollen zijn combineerbaar 
met elk van deze types isolatie en garanderen 
in vergelijking met andere dakbedekkings-
systemen een erg lange levensduur. Voor elke 
toepassing bestaat er dus wel een technische 
oplossing met bitumineuze dakbedekking. 

Biedt bitumen nog 
andere voordelen met 
het oog op de isolatie 
van platte daken?

Hét grote voordeel is dat een bitumineuze 
waterdichting in één of twee lagen kan wor-
den geplaatst, waardoor je bij de opbouw 
van je dak erg flexibel kan zijn. Een mooi 
voorbeeld van deze niet te onderschat-
ten meerwaarde is een recent project van 
enkele honderden vierkante meters, waarbij 
de algemene aannemer het dak zo snel 
mogelijk wilde isoleren aangezien de winter 
zou aanbreken en hij in het gebouw zelf nog 
andere werken wilde uitvoeren. Er moesten 
op het dak echter nog andere onderaan-
nemers passeren, dus de dakdekker kon het 
niet riskeren om de definitieve waterdichting 
meteen te plaatsen. De onderaannemers 
zouden de dakbedekking immers kunnen 
beschadigen. Dit is echter opgelost aan de 
hand van een tweelaags systeem. Eerst werd 
het dampscherm, de isolatie en de onderlaag 
geplaatst, vervolgens heeft de dakdekker 

Waar een dak vroeger vooral fungeerde als waterdichting, heeft het tegenwoordig  
door zijn status als ‘vijfde gevel’ ook tal van andere functies. Denk bijvoorbeeld aan het 
verzekeren van het thermisch en akoestisch comfort binnenin gebouwen. Dakisolatie is 
dan ook een erg belangrijke factor geworden, maar vraagt uiteraard de nodige aandacht 
in ontwerp- en uitvoeringsfase. “Voor het welzijn van het dak en het gebouw in het  
algemeen is het immers cruciaal dat je voor de juiste isolatie en de optimale  
plaatsingsmethode opteert”, benadrukt Philippe Franchini, technical manager bij IKO.

IKO bitumen dakmembranen en
IKO enertherm PIR isolatie

Philippe Franchini: Op het vlak van dakiso-
latie is er de laatste jaren zeer veel veranderd. 
Een essentiële evolutie is de reductie van het 
energieverbruik van gebouwen, waardoor de 
isolatiediktes alsmaar toegenomen zijn.  
Er zijn verschillende isolatiematerialen beschik-
baar, die elk hun specifieke karakteristieken, 
lambdawaardes en voor- en nadelen hebben. 
Naargelang de toepassing komen bepaalde 
materialen beter tot hun recht dan andere. 
De grootste groep is de polyurethaan- en 
polyisocyanuraatisolatie (PUR en PIR). Voorts 
heb je minerale wol, cellenglas en geëxtru-
deerd en geëxpandeerd polystyreen, die 
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met gerecupereerd rubber een spoor voor 
de onderaannemers afgebakend en pas na 
deze werkzaamheden is de bitumineuze top-
laag aangebracht. Een enorm pluspunt ten 
opzichte van andere systemen, waarbij je die 
flexibiliteit niet hebt. 

Welke raad heb je 
voor architecten die 
een dakisolatiesysteem 
moeten voorschrijven?

Eerst en vooral is het belangrijk om goed te 
bepalen waar je naartoe wil. De vooropge-
stelde eisen, karakteristieken of functies van 
het dak (thermische prestaties, belastbaar-
heid, toegankelijkheid, soort afwerking …) 
oriënteren je naar een bepaald type isolatie. 
PUR en PIR koppelen goede thermische 
prestaties aan een minimale dikte, wat o.a. 
bij architecturale vormgeving een enorm 
voordeel is. Minerale wol komt dan weer van 
pas wanneer er hoge akoestische prestaties 
gevraagd worden. Voor het welzijn van het 
dak en het gebouw in het algemeen is het 
uiteraard cruciaal dat je voor de juiste isolatie 
opteert. 

Gebeurt het weleens 
dat architecten het ver-
keerde isolatiesysteem 
voorschrijven? Hoe kun-
nen ze dit vermijden?

Dat gebeurt, maar dat is niet onlogisch. 
Architecten moeten tegenwoordig van alle 
markten thuis zijn, dus je kan niet van hen 
verwachten dat ze alles weten. Stel dat ze 
gedurende de zomer een dossier opstellen 
waarbij ze voor een koudgekleefde plaatsing 
opteren, terwijl de eigenlijke uitvoering van 
het project pas in de winter plaatsvindt en 
koudlijm niet in de ideale omstandigheden 
kan worden toegepast. Dit zijn praktische 

overwegingen die ze soms onbewust over 
het hoofd zien. Vandaar dat ze zich best 
laten bijstaan door een ervaren producent 
van daksystemen, die hen op basis van de 
omstandigheden of eisen met toegespitst ad-
vies naar een optimale oplossing kan leiden. 
Dit geldt overigens ook voor dakdekkers die 
architecten een alternatief systeem willen 
voorstellen. 

Kunnen dakdekkers 
bijdragen aan die 
optimale oplossing 
door hun plaatsings-
methodes aan te passen 
in functie van de aard 
van het project?   

Jazeker. Isolatie kan op verschillende ma-
nieren geplaatst worden: gelijmd, mecha-
nisch bevestigd, met warme bitumen, met 
bitumineuze koudlijm of losliggend geballast. 
Afhankelijk van het type ondergrond zijn be-
paalde plaatsingsmethoden meer of minder 
geschikt. Op een steeldeck of een houten on-
dergrond ligt mechanische bevestiging voor 
de hand, maar op een betonnen ondergrond 
is mechanisch bevestigen geen sinecure en 
behoorlijk arbeidsintensief.  

Een verlijmd systeem is in dat geval een 
stuk eenvoudiger te plaatsen. Bij koude of 
vochtige weersomstandigheden geven we de 
voorkeur aan gevlamlaste systemen, mecha-
nisch bevestigde systemen of losliggende 
geballaste systemen. Deze laatste optie is dan 
weer minder geschikt voor een steeldeck, 
omdat je dan het gewicht van de ballast in 
rekening moet brengen bij het dimensioneren 
van je dakstructuur. In het geval van groen-
daken, waarbij de onderliggende dakdichting 
bovenal vocht- en wortelwerend moet zijn, 
dringt bijvoorbeeld de combinatie PIR/PUR-
warm bitumen zich op. Dakdekkers die niet 
graag met de vlam werken, kunnen dan weer 
gebruikmaken van bitumineuze koudlijm. 
Aan het eind van de rit is dus niet enkel de 
gekozen isolatie van belang, maar ook het 
toegepaste plaatsingssysteem. 

Hoe is het gesteld met 
de kennis van onze 
bouwprofessionals in-
zake dakisolatie? 

Op het vlak van platte daken is ons land echt 
een referentie. In vergelijking met andere lan-
den waarin we actief zijn, merk ik dat België 
regelmatig beter scoort. De technische kennis 
van onze architecten, aannemers en dakdek-
kers ligt over het algemeen zeer hoog, de 
normen zijn duidelijk en goed gedocumen-
teerd ... Het komt er dus vooral op aan om 
een goede analyse te maken van het project 
en zijn context, om zo een aangepast sys-
teem te kunnen toepassen. Isolatie vertegen-
woordigt het grootste aandeel in de totale 
kost van een dakopbouw. Als je een dak 
vergelijkt met een wagen, dan kan je gerust 
stellen dat de isolatie de motor is. Dus: als je 
wilt dat je investering rendabel blijft, moet 
je ze ook terdege beschermen. Bitumineuze 
dakbedekking is hier uitermate geschikt voor. 

In welke mate  
beschermen bitumineuze  
waterdichtingen het  
onderliggende  
isolatiepakket?

In perfecte mate. Bitumineuze onderlagen die 
dienst doen als dampscherm kunnen perfect 
aansluiten op de bitumineuze lagen die bo-
ven de isolatie komen. Het dampscherm en 
de waterdichting zijn dan 100% compatibel 
en zorgen voor de perfecte bescherming van 
het isolatiepakket, wat absoluut noodzakelijk 
is om de levensduur van het platte dak te 
kunnen garanderen. Veel dakdekkers die met 
kunststof waterdichtingen werken, plaatsen 
dan ook liever eerst een bitumineuze onder-
laag op de isolatie voordat ze de kunststof 
waterdichting aanbrengen, net omwille van 
die compatibiliteit met het dampscherm.

Artikel voor Bitubel, federatie van de Belgische producenten 
van Bitumen dakafdichtngen



REBRANDING IKO
ONTDEK DE NIEUWE WEBSITE VAN IKO - http://be.iko.com

HET IKO-TEAM DICHTBIJ DE KLANT 

Het spreekt vanzelf dat de IKO website, als 
centraal communicatieplatform, totaal ver-
nieuwd werd om de nieuwe merkidentiteit te 
reflecteren én om onze afnemers wegwijs te 
maken in de nieuwe merkenhiërarchie.  
Een groot gedeelte van onze producten kre-
gen een nieuwe naam en dito verpakking en 

de nieuwe website wordt uw betrouwbare 
gids doorheen het vernieuwde IKO merken-
landschap.

De navigatie van de nieuwe website is zowel 
intuïtief als logisch. Naar onze verschillende 
doelgroepen komt de site snel ter zake.

Op de homepage vallen drie grote knoppen 
op: Verwerkers, Handelaars en Architecten. 
Op die manier kom je zonder omwegen bij 
de informatie die je aanbelangt.
Ondertussen heeft u via de homepage de vier 
USP’s van IKO meegekregen:

• Bitumen. De IKO keuze
• Brandwerendheid
• Duurzaamheid
• Het IKO totaalpakket voor platte daken

En daarnaast een schat aan informatie via 
de IKO BIB, het IKO nieuws en de IKO re-
ferenties. Speciaal voor dakwerkers is er de 
knop ‘IKO doet het weer!’ met, jawel, het 
weerbericht voor de bouw! Handig toch?

Klik zeker eens op de knop ‘IKO komt naar 
je toe’. Je kunt er vragen stellen, het bezoek 
van een vertegenwoordiger reserveren of een 

dakinspectie aanvragen.
Maar de nieuwe IKO website heeft nog meer 
in petto voor innovatieve dakwerkers, hande-
laars en architecten, zoals:

• Een interactief overzicht van alle 
 IKO producten
• Interactief je dakopbouw samenstellen uit
 het aanbod van toplagen, onderlagen,  
 dampschermen en isolatie
• Technische fiches, DOP’s, ATG/ETA’s, 
 brochures en flyers downloaden
• Een verwerker in de buurt zoeken
• Dealer Locator: coördinaten en IKO aanbod

Het sluitstuk van de nieuwe IKO website is de 
knop IKO Services. Hier vind je allerlei dien-
sten die je kunnen helpen om de perfecte 
dakoplossing te selecteren: 
rekenprogramma’s voor afschotberekening, 
bouwfysische berekeningen en windlastbe-
rekeningen. Op deze pagina kun je ook een 
bestek aanvragen.

Ten slotte: CONTACT. De nieuwe IKO website 
zit vol interactiemogelijkheden (vragen stel-
len, bezoek van een vertegenwoordiger of 
dakinspectie aanvragen, bestek aanvragen, 
...). Maak er gebruik van! Zit je toch nog met 
vragen? Klik op de knop CONTACT en stel je 
vraag. Wij antwoorden snel.

U heeft het ongetwijfeld al gemerkt. IKO heeft een grootscheepse 
rebranding-operatie achter de rug. Deze betrof niet alleen het  
corporate niveau (in België maakte de naam ATAB plaats voor IKO), 
ook alle producten voor dakdichting, isolatie en waterdichting zijn 
nu verenigd onder één uniforme merklogica. Zo verovert één van de 
sterkhouders - de Polygum® bitumen dakbaan - nu verder de markt 
onder de naam IKO. 
Deze rebranding betekent internationaal een vereenvoudiging  
van het totale productfolio. Dus minder referenties, maar nog meer 
aandacht om alles tot in de puntjes te verzorgen.

IKO is duidelijk aanwezig op beurzen zowel nationaal op de Batibouwbeurs te Brussel als 
internationaal. Steeds met dezelfde IKO merkidentiteit en uitstraling.
Bezoek ons op de volgende Batibouw vanaf 16 februari tot en met 26 februari 2017.
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Alle rechten voorbehouden

Enkel een vloeibare waterdichting voldoet 
aan alle eisen van de opdrachtgever:
• De bestaande metalen beschermingskap 

en de balustrades kunnen in dit project 
niet weggenomen worden. De nieuwe wa-
terdichting moet dus aansluiten tot onder 
de beschermingskap.

• Het nieuwe waterdichtingssysteem moet 
naadloos, gemakkelijk in onderhoud, 
decoratief en budgetvriendelijk zijn. Le 
Foyer Jambois koos voor een esthetische 
afwerking met ingestrooide chips. 

• De nieuwe waterdichting moet kunnen 
aansluiten op de nieuwe isolatie en crépi 
van de gevelmuren. 

• De helling van de ondergrond is gericht 
naar de een fijn gootje aan de voorzijde 
van het terras, dat onmogelijk met een 
membraan waterdicht kan worden ge-
maakt. 

In opdracht van hoofdaannemer De Graeve 
sa is Batic sprl, erkende IKO protect aanne-
mer, in maart 2016 van start gegaan met dit 
project. De totale duur van de werken wordt 
geschat op 18 maanden. De bestaande 
waterdichting, gescheurd en gebarsten, 
wordt eerst weggenomen. Daarna wordt 
een nieuwe chape en nieuwe gootjes aan 
het uiteinde van de balkons geplaatst. Als 
vloeibare waterdichting wordt Teknotan BT, 

RENOVEREN MET VLOEIBARE WATERDICHTING
TEKNOTAN BT
De huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois laat de  
2.400 m² balkons van Résidence Pivert te Jambes renoveren  
met de vloeibare waterdichting Teknotan BT

PROJECTFICHE

Opdrachtgever:
Le Foyer Jambois

Algemene aannemer:     
De Graeve sa

Erkende IKO protect aannemer:   
Batic sprl

Totale oppervlakte van de te  
behandelen balkons:
2.400 m²

het één-component systeem op basis van PU, 
geplaatst met ingestrooide Teknoflakes als 
afwerking. Na plaatsing van de eerste laag 
Teknotan BT wordt de gevelmuur geïsoleerd. 
De tweede laag Teknotan BT kan dan mooi 
aansluiten met de isolatie. Ten slotte wordt 

Peter Genyn verlegt grenzen en wint goud in Rio

TWEE GOUDEN MEDAILLES
“Het was een enorm zware race”, aldus 
Genyn, die het wereldrecord (1:18.09) achter 
zijn naam heeft staan. “In het begin heb ik 
enkele slagen gemist. Dat kost veel energie, 
energie die ik aan de meet tekortkwam. Ik 
voelde de Mexicaan nog opkomen, maar 
gelukkig had ik net genoeg reserve om de 
tegenstanders af te houden.” 

“Twee gouden medailles, ik heb het hoogste 
bereikt”, vervolgde de rolstoelatleet. “De 
400 meter is drie keer sterven. Tot 300 meter 
gaat het, daarna is het hopen dat je aan-
komt. Ik had vandaag minder stress dan voor 
de 100 meter. Er was minder druk omdat ik 
al een gouden medaille had behaald.” 

DOORZETTER
Peter Genyn is een doorzetter. Op zijn 16de 
nam hij een ongelukkige duik in een ondiepe 
vijver en geraakte gedeeltelijk verlamd, maar 

Toen IKO besloot om paralympiër Peter Genyn een duwtje in de rug  
te geven, was dat geen toeval. Peters motto - ‘grenzen verleggen’ -  
past perfect binnen de IKO bedrijfsfilosofie. Gezien zijn staat van dienst  
(o.a. twee keer zilver op het EK en wereldkampioen) had IKO grote  
verwachtingen. Peter heeft die niet beschaamd, wel integendeel!
Op de Paralympics in Rio, in september van dit jaar, behaalde hij  
TWEE KEER goud! Zowel op de 100 als de 400 meter was hij de snelste  
onder de besten ter wereld.

hij bleef niet bij de pakken zitten.
Eerst maakte hij naam met rolstoelrugby. 
Samen met zijn ploeg zette hij België op 
de kaart in deze discipline, met een reeks 
medailles, waaronder goud op het Europees 
kampioenschap in 2009.

GRENZEN VERLEGGEN
Niet alleen won Peter in Rio, hij vestigde zelfs 
een nieuwe paralympisch record.  
“IKO enertherm is ongelooflijk fier zich spon-
sor te mogen noemen van deze TOPatleet 
die uitzonderlijke prestaties levert”, aldus 
Dirk Theuns, CEO van IKO NV Belgium. 
“De voorbereiding van een atleet bestaat 
altijd uit een goede voorbereiding op het 
gebied van training, voeding, persoonlijke 
verzorging enerzijds en anderzijds uitstekend 
materiaal. Alle schakels in de keten moeten 
optimaal zijn en op het hoogste niveau pres-
teren. Alleen zo kan je grenzen verleggen. 
Deze filosofie, welke Peter Genyn succesvol 
in de praktijk omzet, past perfect binnen 

de gevelmuur beschermd met een crépi laag. 
 
Onder begeleiding van de project adviseur 
en de technical support van IKO nv wordt dit 
project vast en zeker een mooie referentie 
voor alle betrokkenen.  

onze bedrijfsfilosofie. Ook bij ons vereist het 
steeds verbeteren van de prestaties van onze 
producten - dakdichting en isolatie - het dag 
na dag bijstellen van alle facetten van de 
waardeketen, van onderzoek en ontwikke-
ling over productie tot het uitkiezen van de 
beste partners voor de plaatsing.”


