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Een goed dak  
bouw je niet alleen

Over Icopal

Als gebouweigenaar of -beheerder bent u verantwoordelijk 
voor uw gebouw(en) en het daarbij behorende onderhoud. 
Vroeg of laat moet u keuzes maken over het dak. Het dak 
beschermt de waardevolle investering, en de mensen die 
er onder wonen en werken, tegen weer en wind. Het kiezen 
van het juiste dakbedekkingsysteem is dan ook een grote 
verantwoordelijkheid.

Icopal heeft een grote schat aan kennis en ervaring om voor uw 
gebouw de beste oplossing te vinden. Daarmee kunnen we u in 
ieder stadium van uw nieuwbouw- of renovatieproject adviseren 
over alle mogelijke daksystemen, altijd conform de eisen van 
de nieuwste regelgeving. In deze brochure vertellen we erover. 
Wanneer u samen met ons de juiste keuzes maakt, dan is de 
levensduur van een daksysteem veel langer dan de aangegeven 
garantieperiode en heeft u lange tijd geen omkijken naar het 
dak!

Icopal, opgericht in 1876, is Europa’s toonaangevende producent van producten voor de bescherming en afdichting van gebouwen, met 
name dakbedekking en waterdichte membranen. Icopal is actief in Europa, Noord-Amerika en Azië met een netwerk van landelijke 
verkoopteams en productielocaties. 

Al decennia lang kiezen gebouweigenaren voor Icopal 
dakbanen vanwege de duurzaamheid en uitstekende 
technische eigenschappen. Dakbanen op basis van 
gemodificeerd bitumen of kunststof. Kwaliteitsproducten 
met een veelzijdige toepassing voor elk type dakconstructie, 
in nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten.

Hoogwaardige dakbanen
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Meer dan een waterdicht dak
Met de waterdichtheid van onze dakbedekking zit het wel goed. 
Dit is al lang niet meer de enige eis die aan een dak wordt 
gesteld. Wat is voor uw gebouw het beste dak? Dit is van veel 
factoren afhankelijk: de dakconstructie, esthetische eisen, 
veiligheidseisen, uw ambities op duurzaam gebied…

Duurzame kwaliteit 
Uitgekiende productieprocessen zorgen voor dakproducten met 
een hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur. Daarbij 
gebruikt Icopal zo weinig mogelijk energie en grondstoffen, om 
natuurlijke bronnen zoveel mogelijk te behouden. Een groot deel 
van onze bitumineuze dakrollen bevat minimaal 20% gerecyclede 
grondstoffen. 
Het bitumen recyclaat wordt verkregen uit het eigen unieke 
bitumenrecycling proces, waarbij Icopal als eerste en enige ter 
wereld bitumineus dakafval inzamelt, recyclet en hergebruikt 
als volwaardige grondstof voor nieuwe, gecertificeerde 
dakbedekking. De dagelijkse kwaliteitsbewaking waarborgt dat 
de producten voldoen aan de hoogste normen.

Certificering en waterdichte garanties
Onze dakbedekkingsystemen zijn gecertificeerd met een KOMO® 
attest-met-productcertificaat. Daarmee voldoen de producten 
en systemen aan de Nederlandse kwaliteitseisen en daarmee 
ook aan alle wettelijke eisen zoals het Bouwbesluit en het 
Bouwstoffenbesluit.

Garanties met duidelijke voorwaarden onderstrepen de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van onze gecertificeerde 
producten. De verzekerde productgarantie, zonder kosten, 
garandeert de waterdichtheid van de dakbedekking voor 10 
jaar. De All-in verzekerde projectgarantie biedt u nog meer 
zekerheid. Tegen betaling van een minimale premie is naast het 
dakbedekkingsysteem ook de uitvoering volledig verzekerd.

Duurzame
ontwikkelingen
Icopal investeert al jaren in duurzame ontwikkelingen voor daken. De producten die hieruit voortkomen worden op de markt gebracht 
onder de naam Eco-Activ®.   

Door toepassing van de innovatieve Eco-Activ® systemen, krijgt elke m² dakoppervlak een extra functie, waarmee daken een positieve 
bijdrage kunnen leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek. Met deze innovaties kunt u invulling geven aan uw duurzame 
bouwplannen in de zin van NOx reductie, groendaken voor waterberging en energiebesparing. 

Eén laag Icopal Universal dakbedekking volstaat voor een 
ijzersterk dakbedekkingsysteem, dat wel 30 jaar meegaat. 
Een dakontwerp met Universal voldoet aan alle voorwaarden, 
die NEN 6050 stelt aan brandveilig werken op daken. Het 
gehele systeem, inclusief alle dakdetails, wordt zonder open 
vuur aangebracht.
Bovendien heeft deze 100% recyclebare dakrol als één 
van de weinige dakbedekkingen een DUBO-keur van het 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). 
Dit betekent dat Universal voldoet aan de hoogste normen 
van Duurzaam Bouwen. Door het DUBO-keurmerk kunnen 
investeringen in Icopal Universal in aanmerking komen voor 
fiscale voordelen.
Zie www.icopal.nl voor meer informatie.

Icopal Universal, duurzame en milieuverantwoorde dakoplossing
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Meedenken bij 
nieuwbouwprojecten

Deskundig renovatieadvies

Wanneer u Icopal al bij de ontwerpfase van uw nieuwbouw 
project laat meedenken, bent u ervan verzekerd dat alle 
materialen vanaf de basis op elkaar worden afgestemd, zoals 
dakondergrond, eventuele dampremmende laag, dakisolatie, 
dakbedekking en dakdetails.

De nieuwbouw adviezen worden ondersteund door 
bouwfysische- en windbelasting berekeningen volgens het 
Bouwbesluit en bevatten een bestekomschrijving voor de 
uitvoeringsfase. Ook bij de uitbesteding en uitvoering kan 
Icopal ondersteuning verlenen.

Icopal heeft veel kennis en ervaring op het gebied van 
renovatieprojecten. Onze technisch adviseurs inspecteren 
uw dak(en) en brengen verslag uit over de kwaliteit ervan, 
inclusief alle details. Het uitgebreide advies vormt de basis 
voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden 
kunnen variëren van kleine zaken, zoals reinigend onderhoud 
en reparaties tot:

 •  Aanvullend onderhoud: op het bestaande 
dakbedekkingsysteem wordt een nieuwe toplaag 
aangebracht.

 •  Vervangend onderhoud: het daksysteem wordt 
vervangen door een nieuw dakbedekkingsysteem.

 •  Verbetering van de dakisolatie door vervanging of 
aanvulling van bestaande isolatie en een nieuw 
dakbedekkingsysteem.

 •  Bouwkundige voorzieningen verbeteren samen met een 
nieuw dakbedekkingsysteem.

Renovatie werkzaamheden worden steeds vaker gecombineerd 
met innovatieve duurzame aanpassingen, die bijvoorbeeld 
leiden tot een beter milieu, lagere energiekosten of een 
langere levensduur. Wij denken graag met u mee over het 
verduurzamen van uw dak.

Icopal stelt in overleg met u een totaaladvies op, waarbij rekening 
wordt gehouden met uw wensen en budget. En natuurlijk ook 
met de eisen, zoals die gesteld worden in het Bouwbesluit. 
Icopal kan de totale verdere begeleiding verzorgen.

Bezoek voor meer informatie www.icopal.nl.
Bel 050 551 53 33 of mail naar info@icopal.nl voor een 
vrijblijvend advies.

Op diverse plaatsen in Nederland worden de normen voor 
luchtkwaliteit overschreden. Noxite® dakbedekking maakt 
niet alleen het dak perfect waterdicht, maar neutraliseert 
bovendien NOx (stikstofdioxide), dat wordt uitgestoten door 
onze auto’s en schoorstenen. Noxite® zet onder invloed 
van zonlicht (UV-straling) NOx uit vervuilde lucht om in 
nitraten, die door de regen worden weggespoeld. Een zeer 
doeltreffende manier om een bijdrage te leveren aan een 
schoner milieu.

www.noxite.nl

Laat Noxite® de lucht zuiveren
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