
Bitumenrecycling  
door BMI Icopal

It’s never just a roof.



DAKONTMANTELING/URBAN MINING
Om vast te stellen of de oude dakbedekking  
in aanmerking komt voor recycling via het  
BiELSo-proces analyseren we monster- 
materiaal van het oude dak. De dakbedekking 
mag bijvoorbeeld geen teer, PAK of asbest 
bevatten. Een keuringsrapport van BMI Icopal 
geeft aan of de dakbedekking is vrijgegeven of 
afgekeurd. Vervolgens wordt goedgekeurde 
oude dakbedekking van het dak gehaald.  
Andere materialen zoals grotere stenen,  
plastic, metalen delen worden verwijderd.

VOORBEHANDELING/PRE-TREATMENT
De dakbedekking wordt getransporteerd  
naar een bedrijf dat de dakbedekking voor- 
behandelt. Een shredder versnippert de  
stukken dakbedekking (inclusief gebruikte  
afwerking en wapening) tot een formaat  
dat bruikbaar is in de recyclingfabriek van  
BMI Icopal.

INTAKE & RECYCLING
Bij binnenkomst controleren we de voorbe- 
werkte dakbedekking, waarna we deze mengen 
met andere stromen, zoals productie-uitval en/
of snijresten van renovatie- en nieuwbouw- 
projecten. In de  speciaal daarvoor gebouwde 
BiELSo recyclinginstallatie smelten en zeven 
we dit materiaal vervolgens tot grondstof voor 
nieuwe dakbedekking.

PRODUCTIE, VERKOOP EN DISTRIBUTIE 
VAN DE NIEUWE DAKBEDEKKING
Het recyclaat bitumen verwerken we als één 
van de grondstoffen tot nieuwe hoogwaardige 
dakbedekking, die onder de naam ‘Citumen’ 
wordt verkocht en gedistribueerd.

APPLICATIE VAN DE NIEUWE  
DAKBEDEKKING
Na de productie zijn de nieuwe Citumen 
dakbanen gereed voor toepassing als nieuwe 
afdichtingslaag op daken.

Meer informatie kunt u vinden op  
www.bitumenrecycling.nl
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Bitumenrecycling

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in 
detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak 
waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten 
op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar 
afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!

Recycling van oude bitumineuze dakbedekking tot nieuwe hoogwaardige dakbanen vindt plaats via de  
5 stappen van het  BiELSo-proces, wat staat voor: Bitumen Endless Life Solutions. Het principe van dit 
proces is eenvoudig. Wanneer oude dakbedekking moet worden vervangen, analyseren we het materiaal, 
waarna het wordt verwijderd en gescheiden van andere dakmaterialen, zoals isolatie. Het bitumen wordt 
door een gespecialiseerde shredder geleid om het basismateriaal voor de recyclingfabriek te creëren.  
We verwarmen de versnipperde dakbedekking en verwijderen vaste materialen. Het resultaat is een  
hoogwaardig, ruw gerecycled bitumenproduct dat klaar is voor hergebruik


