
IKO secura met Carrara Technology

Dakrenovatie met nieuwe witte 
zelfklevende waterdichting

Het dak van de firma Icarus – de Lierse specialist inzake flightcases op maat – was  
aan vernieuwing toe. In plaats van het ganse dak te slopen werd de oude dakopbouw  
gespaard en werd er een extra IKO enertherm MG isolatielaag aangebracht, alvorens het 
dak af te werken met het gloednieuwe IKO secura dakbedekkingssysteem met Carrara 
technology, een wit éénlaags bitumineus zelfklevend systeem voor platte daken.
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Icarus uit Lier is een professionele en 
dynamische onderneming die al meer 
dan 10 jaar ervaring heeft in het bren-
gen van kwalitatieve en praktische 
oplossingen voor het verpakken van 
allerhande producten en toestellen. 
Van flightcases op maat tot het uit-
werken van een geheel decor.

Haar gebouw aan de Ondernemers-
straat in Lier had een nieuwe dakaf-
dichting nodig en daarvoor werd be-

roep gedaan op de firma Superdak uit 
Paal (Beringen). Jan Meelberghs: “Het 
was op zich geen moeilijk dak. De ca. 
850 m² bitumineuze dakoppervlakte 
had haar beste tijd gehad en wij moch-
ten een voorstel doen. Aanvankelijk 
gingen we uit van een nieuwe bitu-
mineuze tweelaagse oplossing, maar 
na overleg met onze leverancier Isolim 
en fabrikant IKO hebben we hier voor 
het eerst gewerkt met het gloednieuwe 
éénlaagse IKO Secura-systeem.”

Meest aangewezen éénlaags 
systeem
Het IKO secura dakbedekkings-
systeem met Carrara technology is 
een éénlaags bitumineus zelfklevend  
systeem voor platte daken. Door be-
proefde IKO technologieën te com-
bineren met de voordelen van een bi-
tumineuze dakdichting creëerde IKO 
een bijzonder interessant dakbedek-
kingssysteem waarbij een goede water-
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dichting en een snelle plaatsing moei-
teloos gecombineerd worden. Volgens 
de fabrikant is dit membraan zelfs de 
meest aangewezen éénlaagse oplossing 
voor een perfect waterdicht plat dak 
dat tevens geschikt is voor hergebruik 
van hemelwater. Het systeem wordt 
volledig vlamvrij geplaatst maar de 
naadoverlap kan ook gebrand worden 
met inachtname van de bepalingen in 
NEN6050. 

De IKO secura is afgewerkt met een 
Titaniumdioxide behandeld wit gra-
nulaat. Zo biedt het membraan, naast 
een uitstekende waterdichte functie, 
nog tal van bijkomende functionalitei-
ten waaronder luchtzuivering, tempe-
ratuurbeheersing en de optimalisatie 
van isolatie en technische installaties.

Complete renovatie
“Dat komt hier allemaal goed van pas, 
want buiten het feit dat het dak er bij-
zonder mooi uitziet in de witte kleur, 
komen er nadien ook nog zonnepane-
len op.”, aldus dhr. Meelberghs. “Het 
dak telt verder ook 4 lichtstraten en 
nog enkele technische installaties. De 
metalen dakrandkappen in RAL-kleu-
ren die bij het gebouw passen hebben 
we weggenomen en nadien terugge-

plaatst. Ook de lichtstraten hebben we 
tijdelijk weggehaald aangezien we de 
opkanten moesten verhogen vanwege 
het extra dakpakket. Die zijn intus-
sen teruggeplaatst, maar de schelpen 
worden in de loop van december nog 
vervangen door nieuwe exemplaren.”  

Dakopbouw
Bovenop de bestaande bitumineuze 
dakbedekking werd 12 cm IKO Ener-
therm MG gelijmd met IKO Pro PU-
lijm. IKO enertherm MG is een 100 
% CFK’s, HCFK’s of HFK’s -vrije 
isolatieplaat met een kern uit hard 
polyisocyanuraat schuim, gecacheerd 
aan beide zijden met een geperforeerd 
gecoat glasvlies. Vooraleer de toplaag 
aan te brengen werd het oppervlak 
van deze isolatie behandeld met IKO 
Pro Activator, een gebruiksklare en 
sneldrogende primer om de verkleving 
van zelfklevende dakbanen te bevorde-
ren. Tot slot werd dan het zelfklevend 
IKO Secura membraan aangebracht, 
waarna ook de naden werden gedicht.

“Dat dichten van die naden kan per-
fect met hete lucht gebeuren, waardoor 
de plaatsing volledig vlamvrij kan zijn. 
Wij hebben hier geopteerd om ze 
toch te branden en zo met het zwarte 

bitumenrandje een mooi lijnenspel te 
creëren. Er zijn nergens zwarte ‘vegen’ 
te zien, maar wij werken dan ook met 
ervaren vakmensen die soms al meer 
dan 20 jaar op het dak staan.”

Perfecte werfassistentie 
“De conditie van het oude dak was 
nog best OK, al waren er twee hoeken 
waar het dakpakket door lekkages nat 
was geworden.”, besluit Meelberghs. 
“Daar hebben we zo’n 20 m² in totaal 
afgebroken tot op de Steeldeck en een 
nieuw dampscherm en 5 cm isolatie 
aangebracht om vanop hetzelfde ni-
veau te kunnen starten met de rest 
van de dakopbouw. Maar voor de rest 
geen noemenswaardige problemen of 
moeilijkheden. Het was bijzonder fijn 
werken met dit nieuw systeem en nu 
hadden we af en toe wat tegenslag 
met de weersomstandigheden, maar 
ik denk dat we er naar de zomer toe 
waanzinnige rendementen mee kun-
nen halen. Het was dus zonder twijfel 
een zeer positieve eerste ervaring, niet 
in het minst omdat we bij de opstart 
van de werf goed werden begeleid door 
leverancier en fabrikant IKO en daar 
ook tijdens de ganse duur der werken 
terecht konden met al onze vragen of 
bedenkingen.”

IKO SECURA
• Eenvoudige verwerking

• Brandveilig membraan (Broof (t1))

• Vlamvrije verkleving op de ondergrond – volledig zelfklevend

• Overlap föhnen (kan ook gebrand worden met inachtname van de 
  bepalingen in NEN6050)

• Zeer goede dimensionele stabiliteit door de trilaminaat inlage van 250 g/m² 

• Homogene verbindingen met hoge pelweerstand dankzij veiligheidsnaad

• Hoge treksterkte - 1000/900 N / 50 mm

• Zeer goede hechting, bestand tegen hoge windkrachten 

• Kleeft onmiddellijk

• Volledig beproefd daksysteem op vlak van plaatsing, compatibiliteit, windweerstand,  
 stabiliteit, ...

IKO CARRARA TECHNOLOGY
• Luchtzuiverend dankzij de Titaniumdioxide (TiO2) - Verhoogt thermische prestaties dak

• Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak 

• Koelende werking


