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IKO Group
IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en
waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is
IKO een speler van wereldformaat. De hoofdzetel is gevestigd in Toronto, Canada.

IKO nv

Doelstelling

De Europese IKO hoofdzetel en het R&D centrum van de
groep bevinden zich in Antwerpen, België.

Onze missie is om energiezuinige en ecologisch verantwoorde dakproducten en -systemen te ontwikkelen.
Vanuit onze kennis in dakdichting, isolatie en vloeibare
waterdichting ontwikkelen en produceren we nieuwe producten die samen een perfect totaalsysteem vormen voor
nieuwbouw en renovatieprojecten in de bouwindustrie.

Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in
Antwerpen worden onze producten al sinds 1911 naar
meer dan 70 landen verscheept. Zweden, Finland, IJsland,
Emiraten, Madagaskar, Marokko, … geen klimaat is ons
vreemd. Onze membranen worden wereldwijd toegepast in
uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft
IKO een pasklare oplossing. We staan ondertussen al meer
dan 100 jaar aan de top in de markt, zonder daarbij onze
afkomst te verloochenen.
Naast de productie van bitumen dakbanen produceert
IKO ook alle aanverwante accessoires voor dakbanen.
Het totaalgamma omvat hoogwaardige isolatieplaten,
vloeibare waterdichting en complementaire waterdichting
zoals primers en lijmen.

Wij zetten resoluut in op ecologische producten, duurzame
bouwsystemen en een totaalaanbod van producten waar
we zelf garant voor staan.
Met de focus op kwaliteit, ecologie en innovatie in
combinatie met hoogwaardige technologie streeft IKO
steeds naar “Setting the Standard”.
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Met IKO protect biedt IKO een gamma van hoogwaardige vloeibare waterdichtingssystemen aan.
Onze oplossingen zijn een volwaardig alternatief voor en een waardevolle aanvulling
op de traditionele dichtingsmembranen in bitumen en kunststof, zowel in
nieuwbouw- als in renovatieprojecten.

Toepassingsgebied

Eén- of twee-component systeem?

Gezien hun voordelen ten opzichte van dichtingsmembranen worden vloeibare waterdichtingssystemen voornamelijk
toegepast voor de naadloze dichting van daken, balkons,
terrassen, galerijvloeren, parkeerdaken en parkings.

IKO heeft zowel één- als twee-component vloeibare
systemen ontwikkeld. Elke oplossing is gekenmerkt door
specifieke karakteristieken en een specifieke plaatsingsmethode, die grotendeels de keuze van de aannemer
zullen bepalen.

Waarom kiest u voor een
vloeibaar dichtingssysteem?
■

■
■

■

■

■

■

Naadloos membraan, waardoor waterinfiltratie ter 		
hoogte van overlappingen wordt vermeden
Minimale opbouwhoogte en gering gewicht
Vlamvrije plaatsing, wat de veiligheid op de werf
aanzienlijk verhoogt
Complexe vormen en moeilijk bereikbare plaatsen 		
worden snel en eenvoudig behandeld
Volvlakkige hechting op de meest gangbare bouwmaterialen, zelfs op kunststof
Membraan en esthetische afwerking zijn beschikbaar in
alle RAL kleuren
Perfect combineerbaar met IKO enertherm isolatie

Eén-component systemen
■

■
■

Op basis van PU (polyurethaan) of MS (gemodificeerde
silicone)
Eenvoudig te verwerken
Langere droogtijd

Twee-component systemen
■
■
■

Op basis van PMMA
Korte reactietijd
Korte plaatsingstijd

HET PROJECT

Om de kwaliteit van het geplaatste dichtingsmembraan te garanderen, zijn de IKO protect
vloeibare dichtingssystemen uitsluitend beschikbaar voor gecertificeerde aannemers.

Certified contractor
Gecertificeerd aannemer word je na een grondige theoretische en praktische opleiding gegeven door onze IKO
protect instructeurs. De erkenning moet jaarlijks hernieuwd
worden. IKO voorziet op regelmatige tijdstippen en op
vraag van de aannemer aangepaste cursussen in het gespecialiseerde opleidingscentrum te Antwerpen, ter plaatse bij
de opstart van een specifiek project of indien gevraagd,
in de gebouwen van de aannemer.

Projectopvolging
IKO begeleidt de bouwpartners in alle fases van het bouwproces, vanaf de bestekfase, over de uitvoeringsfase tot en
met de oplevering van het project en de nazorg. IKO voorziet gratis technische expertise en projectadvies ter plaatse.
Verder bestaat de optie om een onafhankelijk studiebureau
in te schakelen voor verdere expertise en het opstellen van
een lastenboek.

Voor nieuwe projecten zorgt IKO voor minstens 3 vrijblijvende prijsoffertes door gecertificeerde IKO protect aannemers. De technisch adviseur van IKO zorgt voor de nodige
ondersteuning ter plaatse tijdens het opstarten van de
werf. Daarna bezoekt de adviseur de werf nog routinematig, als inspectie op de uitvoering door de erkende IKO protect aannemer. In geval van vragen of complicaties, staat hij
snel op de werf om de aannemer bij te staan.

IKO verzekerde garantie
Naast de standaard dekking van de productgarantie, kan
de aannemer of opdrachtgever ook kiezen voor de 10 jaar
waterdichte verzekerde garantie van IKO nv.
In dit geval wordt een onafhankelijk controlebureau aangesteld, die de plaatsing door de erkende aannemer tijdens
alle stappen van het project zal inspecteren en die voor elk
bezoek een gedetailleerd bezoekrapport zal opstellen.
Door dit proces te volgen worden de geïnspecteerde uitvoeringsstappen tegen mogelijke fouten verzekerd.

I KO protect

3

DAKDETAILS
PLATTE DAKEN
HELLENDE DAKEN
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VLOEIBARE WATERDICHTING
VOOR HET DAK

Afgedicht tot in de details

Ook voor het grote werk

Complexe details zoals koepels, lichtstraten, doorboringen
en opkanten vormen het zwakke punt van elke dakafdichting. Met afdichtingsbanen in bitumen of kunststof is het
geen sinecure om deze details correct af te dichten. IKO
biedt vloeibare dichtingssystemen aan die specifiek voor
deze toepassing ontwikkeld zijn. Dankzij hun optimale
hechting aan de gebruikelijke dakafdichtingsmaterialen en
hun verwerking zonder vlam zorgen zij voor een veilige en
duurzame oplossing.

Bij baanvormige dakafdichtingen bestaat de kans dat water
binnendringt ter hoogte van de overlappen. Het vloeibaar
dichtingssysteem hardt echter uit tot een elastisch en
naadloos dichtingsmembraan.

De verschillende dakmaterialen, zoals bitumen, metaal,
beton, …, vertonen onder invloed van de thermische
inwerking verschillende uitzettingen, die echter perfect
overbrugd worden door de IKO protect vloeibare dichtingssystemen.
Wordt het vloeibaar systeem op een bitumineuze dakbaan
met leislag aangebracht, dan kan de natte laag ingestrooid
worden met dezelfde leislag om optisch een continuüm te
creëren.

Hoe complexer het dak is opgebouwd, des te moeilijker
wordt de plaatsing van deze baanvormige afdichtingen.
Dergelijke constructies en ondergronden kunnen snel en
gemakkelijk volledig behandeld worden met vloeibare
dichtingssystemen.

Waarom vloeibare dichting?
■

Naadloos membraan

■

Snelle en vlamvrije plaatsing

■

Eenvoudige detaillering in moeilijke zones

■

■

■

Combineerbaar met IKO enertherm en andere
isolatiematerialen
Volvlakkige hechting op bitumen- en kunststofbanen
en andere dakmaterialen
Uitstekende UV weerstand

I KO protect
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MS DETAIL
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MS DETAIL

TEKNOSTRIP

Een solventvrije één-component coating
op basis van het elastische MS polymeer.
Het wordt gekenmerkt door een snelle
plaatsing, aangezien de tweede laag natin-nat wordt aangebracht op de eerste
laag.

Een versterkingsvlies bestaande uit
niet-geweven polyester met een dichtheid van 30 g/m². Dit vlies wordt in de
natte eerste laag MS Detail uitgerold en
aangedrukt op plaatsen onderhevig aan
hevige bewegingen. Het zorgt aldus voor
de sterkte, de stabiliteit en de levensduur
van het systeem.

Eén-component
MS waterdichtingssysteem
dat bestaat uit:
MS Detail
Teknostrip
3 MS Detail
1

2

Toepassing
■

Dakdetails

Voordelen
■

■
■
■

CERTIFICERING

ETA-13/0354 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Eén-component: eenvoudige en
snelle plaatsing
Oplosmiddelvrij en geurloos
Innovatieve MS technologie
Dikvloeibaar: vloeit niet naar
beneden bij verticale toepassing

4
3
2
1

METATEC DETAIL
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METAPRIM DETAIL

METASTRIP

Een twee-component primer op basis van
methacrylaten voor bitumen dakbanen,
kunststof dakbanen en asfalt.

Een versterkingsvlies bestaande uit
niet-geweven polyester met een dichtheid
van 110 g/m². Dit vlies wordt in de natte
eerste laag Metatec Detail uitgerold en
aangedrukt op plaatsen onderhevig aan
hevige bewegingen. Het zorgt aldus voor
de sterkte, de stabiliteit en de levensduur
van het systeem.

METATEC DETAIL
Een twee-component coating op basis
van methacrylaten dat uithardt na inmenging van het verharder poeder. Naast een
snelle uitharding (na slechts 45 minuten),
wordt Metatec Detail eveneens gekenmerkt door een snelle plaatsing, aangezien de tweede laag nat-in-nat wordt
aangebracht op de eerste laag.

Twee-component PMMA
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:
Metaprim Detail
Metatec Detail
3 Metastrip
4 Metatec Detail
1

2

Toepassing
■

Voordelen
■

■
■

■

CERTIFICERING

ETA-15/0478 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Dakdetails

Twee-component: uiterst snelle
plaatsing en uitharding
Duurzame PMMA technologie
Plaatsing onder slechte weersomstandigheden mogelijk
Dikvloeibaar: vloeit niet naar
beneden bij verticale toepassing
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2

1

TEKNOTAN EC/UV
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TEKNOPRIMER DETAIL

TEKNOTAN UV

Een één-component primer voor bitumen
dakbanen, metalen, harde kunststoffen
en hout.

Een één-component coating op basis van
PU, dat uitstekende UV bestendigheid
en thermische stabiliteit vertoont. Deze
coating wordt aangebracht op een uitgeharde Teknotan EC laag.

TEKNOTAN EC
Een één-component coating op basis van
PU, dat als eerste laag wordt aangebracht. Naast uitstekende vloei-eigenschappen vertoont deze coating ook een
hoog droge stof gehalte en een uitstekende hechting aan de meeste dakondergronden.

Op grotere dakprojecten worden zowel
Teknotan EC als Teknotan UV met een
airless spuitinstallatie aangebracht, om
het rendement te optimaliseren.

TEKNOFLEECE 225

Een één-component en schuimend PU lijm
voor de verkleving van isolatieplaten.

Een versterkingsvlies bestaande uit glasvezels met een dichtheid van 225 g/m².
Dit vlies wordt in de natte Teknotan EC
uitgerold en aangedrukt en zorgt voor
de sterkte, de stabiliteit en de ponsweerstand van het systeem.

Aanvullende producten:
1 - IKO PRO PU LIJM

Eén-component PU
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:
Teknoprimer Detail
Teknotan EC
5 Teknofleece 225
6 Teknotan UV
■

4

Toepassing
■

Voordelen
■

2 - IKO ENERTHERM ALU
Een aluminium gecacheerde PIR
isolatieplaat.

3 - IKO BASE STICK T/SA
Een zelfklevend bitumineus membraan,
als laag tussen de isolatie en het vloeibaar
dichtingssysteem.

CERTIFICERING

ETA-13/0168 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Plat en hellend dak

■

■

Eén-component: eenvoudige
plaatsing
Beproefde vochtuithardende
PU technologie
Witte kleur (reflectie) is standaard
beschikbaar

4
3

2
1

METATEC ROOF
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METAPRIM DETAIL

METAFLEECE 110

Een twee-component primer op basis van
methacrylaten voor bitumen dakbanen,
kunststof dakbanen en asfalt.

Een versterkingsvlies bestaande uit
niet-geweven polyester met een dichtheid
van 110 g/m². Dit vlies wordt in de natte
eerste laag Metatec uitgerold en aangedrukt en zorgt voor de sterkte,
de stabiliteit en de ponsweerstand van
het systeem.

METATEC
Een twee-component coating op basis
van methacrylaten dat uithardt na inmenging van het verharder poeder. Naast een
snelle uitharding (na slechts 45 minuten),
wordt Metatec eveneens gekenmerkt
door een snelle plaatsing, aangezien de
tweede laag nat-in-nat wordt aangebracht op de eerste laag.

Aangezien het Metatec Roof systeem
bestand is tegen voortdurende waterstagnatie en –druk, is het ook uitermate
geschikt voor het afdichten van vijvers,
fonteinen en privé-zwembaden.

Twee-component PMMA
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:
Metaprim Detail
Metatec
3 Metafleece 110
4 Metatec
1

2

Toepassing
■

Voordelen
■

■
■

CERTIFICERING

ETA-15/0478 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Plat en hellend dak

Twee-component: uiterst snelle
plaatsing en uitharding
Duurzame PMMA technologie
Plaatsing onder slechte weersomstandigheden mogelijk

BALKONS
TERRASSEN
GALERIJEN
TRAPPEN
I KO protect
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VLOEIBARE WATERDICHTING
VOOR HET BALKON

Geringe opbouwhoogte

Creativiteit troef

Bij het afdichten van een balkon is de opbouwhoogte vaak
de determinerende factor in de keuze van het systeem en
van de decoratieve afwerking. Vloeibare dichtingssystemen
hoeven niet afgewerkt te worden met (keramische) tegels,
maar kunnen met verschillende materialen ingestrooid
worden voor een decoratief effect. Hierdoor worden vloeibare dichtingssystemen gekenmerkt door een zeer geringe
opbouwhoogte.

Vele opdrachtgevers zijn gewonnen voor de oneindige keuze aan decoratieve afwerkingen. In principe kan het vloeibaar dichtingshars in elke RAL kleur geproduceerd worden.
Ook in de instrooimaterialen, zoals verfvlokken, fijne en
grovere kwartskorrels, is de kleurkeuze legio. Hierdoor kan
het project gepersonaliseerd worden volgens de wensen
van de opdrachtgever. Want zeg nu zelf, het balkon is toch
het verlengde van de woonruimte?

Krappe, maar complexe ruimte

Waarom vloeibare dichting?

Bij een balkonsanering bevinden zich op een krappe ruimte
tal van complexe detailaansluitingen en verschillende
ondergronden, die duurzaam gedicht moeten worden.
Vloeibare dichtingssystemen hechten op de meest uiteenlopende materialen, zoals beton, gietasfalt, hout, metalen
en harde kunststoffen en worden snel en duurzaam ingezet
bij de dichting van complexe details.

■

Naadloos membraan

■

Zeer geringe opbouwhoogte

■

Keuze aan decoratieve afwerkingen

■

Weerstand tegen geconcentreerde belasting

■

Snelle en vlamvrije plaatsing

■

Eenvoudige detaillering in moeilijke zones

■

Combineerbaar met IKO enertherm en andere
isolatiematerialen

I KO protect
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VLOEIBARE WATERDICHTING VOOR HET BALKON

4
3
2
1

TEKNOTAN BT

I KO protect

12

TEKNOPRIMER

TEKNOFLEECE 225

Een twee-component primer op basis van
epoxy voor beton en cementgebonden
ondergronden.

Een versterkingsvlies bestaande uit glasvezels met een dichtheid van 225 g/m².
Dit vlies wordt in de natte eerste laag
Teknotan BT uitgerold en aangedrukt en
zorgt voor de sterkte, de stabiliteit en de
ponsweerstand van het systeem

TEKNOTAN BT
Een één-component coating op basis
van PU, dat als eerste laag en als tweede
laag op de uitgeharde eerste laag wordt
aangebracht. Naast uitstekende vloeieigenschappen vertoont het ook uitstekende UV bestendigheid en thermische
stabiliteit.

TEKNOTRANS
Een één-component en transparante
vernis op basis van PU.

Eén-component PU
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:
Teknoprimer
Teknotant BT
3 Teknofleece 225
4 Teknotan BT
1

2

Toepassing
■

Aanvullende producten:

Voordelen

DECORATIEVE AFWERKING
Het overzicht van de decoratieve afwerkingen wordt gegeven op pagina 17.

■

■

■

CERTIFICERING

ATG 2562 certificaat
ETA-13/0285 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Balkon, terras, galerij, trap

Eén-component: eenvoudige
plaatsing
Beproefde vochtuithardende PU
technologie
Ideaal voor grote balkonprojecten

5
4
3
2
1

METATEC BTG
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METAPRIM
Een twee-component primer op basis van
methacrylaten voor beton en cementgebonden ondergronden.

METATEC
Een twee-component coating op basis
van methacrylaten dat uithardt na inmenging van het verharder poeder. Naast een
snelle uitharding, na slechts 45 minuten,
wordt Metatec eveneens gekenmerkt
door een snelle plaatsing, aangezien de
tweede laag nat-in-nat wordt aangebracht op de eerste laag. Na droging
vormt Metatec het dichtingsmembraan.

METAFLEECE 110
Een versterkingsvlies bestaande uit
niet-geweven polyester met een dichtheid van 110 g/m². Dit vlies wordt in de
natte eerste laag Metatec uitgerold en
aangedrukt en zorgt voor de sterkte, de

stabiliteit en de ponsweerstand van het
systeem.

METATEC FLOOR
Een twee-component gietvloer op basis
van methacrylaten dat uithardt na
inmenging van het verharder poeder.
Na droging vormt Metatec Floor de slijtlaag van het systeem.

METATEC FINISH
Een twee-component finish op basis van
methacrylaten dat uithardt na inmenging
van het verharder poeder. De gekleurde
Metatec Finish wordt ingestrooid met
verfvlokken of kwartszand en kan tevens
gebruikt worden als sealer.

Aanvullende producten:

Twee-component PMMA
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:
Metaprim
Metatec
3 Metafleece 110
4 Metatec
5 Metatec Floor
1

2

Toepassing
■

Voordelen
■

■

DECORATIEVE AFWERKING
Het overzicht van de decoratieve afwerkingen wordt gegeven op pagina 17.

CERTIFICERING

ETA-15/0478 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

Balkon, terras, galerij, trap

■
■

Twee-component: uiterst snelle
plaatsing en uitharding
Ideaal voor projecten die snel
terug vrijgegeven moeten worden
Duurzame PMMA technologie
Plaatsing onder slechte weersomstandigheden mogelijk

PARKEERDAKEN
TUSSENDEKKEN
HELLINGBANEN
I KO protect
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VLOEIBARE WATERDICHTING
VOOR HET PARKEERDAK

Minimale hinder tijdens de werken

Spelen met kleuren

De renovatie van een bestaande parkeerruimte moet
wegens economische redenen snel en efficiënt verlopen.
Om de hinder tot een minimum te herleiden, worden
vloeibare dichtingssystemen op basis van PMMA gebruikt,
die snel geplaatst worden en die tevens snel uitharden (45
minuten). Zo kan de parkeerruimte snel terug vrijgegeven
worden voor gebruik.

Belijningen voor de parkeerplaatsen, zonemarkeringen
zoals grotere staanplaatsen voor behoeftige personen,
zebrapaden, pijlen,… kunnen zeer eenvoudig gerealiseerd
worden met coatings op basis van PMMA. Bovendien zijn
ze veel slijtvaster dan hun geschilderde varianten.

Geringe opbouwhoogte
Vloeibare dichtingssystemen op basis van PMMA zijn
afdichting, beschermlaag en rijlaag in één. De opbouwhoogte van het dichtingssysteem is gering (± 5 mm) en de
belasting is minimaal (± 13 kg/m²).

Duurzame oplossing
Op een rijlaag uit asfalt is het risico op spoorvorming door
de druk van de geparkeerde wagens zeer reëel. Vloeibare
dichtingssystemen op basis van PMMA zijn bestand tegen
hoge belastingen en zijn bovendien slijtvast. Ze hebben een
hoge weerstand tegen dooizouten en olievervuiling.

Waarom vloeibare dichting?
■

Naadloos membraan

■

Geringe opbouwhoogte en gewicht

■

Snelle en vlamvrije plaatsing

■

Snelle ingebruikname

■

Verschillende kleurcombinaties mogelijk

■

Slijtvaste belijning en zonemarkering

I KO protect
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3

2
1

METATEC BTG
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METAPRIM

METATEC FLOOR

Een twee-component primer op basis van
methacrylaten voor beton en cementgebonden ondergronden.

Een twee-component gietvloer op
basis van methacrylaten dat uithardt na
inmenging van het verharder poeder.
Na droging vormt Metatec Floor de
beschermlaag van het systeem.

METATEC
Een twee-component coating op basis
van methacrylaten dat uithardt na inmenging van het verharder poeder. Naast een
snelle uitharding, na slechts 45 minuten,
wordt Metatec eveneens gekenmerkt
door een snelle plaatsing, aangezien de
tweede laag nat-in-nat wordt aangebracht op de eerste laag. Na droging
vormt Metatec het dichtingsmembraan.

METATEC FINISH
Een twee-component finish op basis van
methacrylaten dat uithardt na inmenging
van het verharder poeder. De gekleurde
Metatec Finish wordt ingestrooid met
kwartszand en wordt tevens gebruikt als
sealer. Na droging vormt Metatec Finish de
rijlaag van het systeem.

Metaprim
Metatec
■ Metafleece 225
1 Metatec
2 Metatec Floor
3 Metatec Finish
■
■

Toepassing
■

Parkeerdak, garage, in- en uitritten

Voordelen

METAFLEECE 110
Een versterkingsvlies bestaande uit niet-geweven polyester met een dichtheid van
110 g/m². Dit vlies wordt in de natte eerste
laag Metatec uitgerold en aangedrukt en
zorgt voor de sterkte, de stabiliteit en de
ponsweerstand van het systeem.

Twee-component PMMA
waterdichtingssysteem dat
bestaat uit:

Aanvullende producten:

■

DECORATIEVE AFWERKING
Het overzicht van de decoratieve afwerkingen wordt gegeven op pagina 17.

CERTIFICERING

ETA-15/0478 certificaat (European Technical Assesment) volgens ETAG005

■

■
■

Twee-component: uiterst snelle
plaatsing en uitharding
Ideaal voor projecten die snel
terug vrijgegeven moeten worden
Duurzame PMMA technologie
Plaatsing onder slechte weersomstandigheden mogelijk

DECORATIEVE AFWERKINGEN
Hieronder vindt u het overzicht van de decoratieve afwerkingen die standaard beschikbaar zijn.
Voor afwerkingen in andere RAL kleuren, gelieve contact op te nemen met IKO.

TEKNOTAN BT
Teknotan BT ingestrooid met Teknoflakes decoratieve chips

Lichtgrijs + grijs
(partieel)

Donkergrijs + grijs
(partieel)

Lichtgrijs + beige
(partieel)

Donkergrijs + beige
(partieel)

Grijs (volledig)

Beige (volledig)

Teknotan BT ingestrooid met Teknogrip fijn kwartszand

Grijs (volledig)

Beige (volledig)
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Teknotan BT afgewerkt met kwartstapijt op basis van Teknoquartz

Mixed Grey

Grafito Eine

Natuurkwarts

Terracotta

Redbrick

Yellow Beach

Verkeersgrijs + grijs
(partieel)

Verkeersgrijs + beige
(partieel)

METATEC BTG
Metatec Finish ingestrooid met Teknoflakes decoratieve chips

Lichtgrijs + grijs
(partieel)

Lichtgrijs + beige
(partieel)

Steengrijs + grijs
(partieel)

Steengrijs + beige
(partieel)

Metatec Finish lichtgrijs ingestrooid met Teknogrip fijn kwartszand

Grijs (volledig)
+ transparante finish

Beige (volledig)
+ transparante finish

Lichtgrijze Finish

Steengrijze Finish

Metatec Floor ingestrooid met Dorsilit 1 mm grof kwartszand

Transparante finish

Lichtgrijze finish

Steengrijze Finish

Verkeersgrijze Finish

Verkeersgrijze Finish

Green Wimbledon

roofing

BITUMEN DAKBANEN

VLOEIBARE ACCESSOIRES

EEN OPLOSSING
VOOR ELKE TOEPASSING

DUURZAME WATERDICHTING
VOOR PLATTE DAKEN

LIJMEN EN PRIMERS

www.enertherm.eu

https://be.iko.com

https://be.iko.com
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