
De beste keuze voor 
het overlagen van 
bitumineuze daken

EshaFlex TK60

It’s never just a roof.

Vernieuwd
product



De als eenlaags systeem toe te passen EshaFlex 
TK60 combineert twee functies in één laag.  
Behalve een hoogwaardige toplaag - op basis van 
SBS gemodificeerd bitumen met een versterkte 
polyester-glas inlage - functioneert de baan als 
permanent dampdrukverdelende laag. De dakbaan 
wordt toegepast voor het overlagen van bestaande 
bitumineuze dakbedekking. Bij renovatie van daken 
wordt vaak een nieuwe laag dakbedekking op de 
oude gebrand. Het ontstaan van blazen en plooien 
ligt op de loer bij een volledig gekleefde laag. Met 
de partieel gekleefde toepassing van EshaFlex 
TK60 dakbedekking is blaasvorming tussen de 
bestaande dakhuid en EshaFlex TK60 uitgesloten. 
De thermstrepen aan de onderzijde zorgen voor 
een optimale dampdrukverdeling.  Voor een fraaie 
dakafwerking is de bovenzijde voorzien van zwarte 
leislag.

 

VERNIEUWD PRODUCT
Onderzoek en ervaringen van klanten leveren ons 
waardevolle informatie op . Omdat het altijd beter 
kan, hebben we hiermee  belangrijke verbeteringen 
doorgevoerd en introduceren we een vernieuwde 
EshaFlex TK60.

• EshaFlex TK 60 is dikker en robuuster. En dat 
is te merken. Met een baandikte van 4,8 mm. 
is de verwerking prettiger. Bovendien oogt het 
eindresultaat nog fraaier. 

• Voor de coating gebruiken we een nieuw SBS 
gemodificeerd bitumen. Hiermee introduceren 
we een hardere baan, die stabieler op het dak 
ligt en een eindresultaat zonder plooien  
oplevert. Bovendien is de rol minder gevoelig 
voor voetafdrukken, wat het uiterlijk van het  
dakoppervlak ten goede komt.

• De langsoverlappen zijn voorzien van weg-
brandfolie. De onderzijde van de langsoverlap 
heeft geen Thermstreep meer, maar ook een 
wegbrandfolie.  Hierdoor komt een sterkere 
waterdichte overlapverbinding tot stand.

Meer voordelen en informatie over EshaFlex TK60 
vindt u op www.icopal.nl
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EshaFlex TK60
Nu met verbeterde eigenschappen. Door de vernieuwde compound voelt de dakbaan robuuster aan en zijn 
langsoverlappen gemakkelijker te branden.

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!


