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EshaGum 446 4,0 mm
EshaGum 446 WS 4,0 mm

EshaGum 446 / 446 WS
Veelzijdige APP  
dakbanen van topklasse

Vernieuwd



EshaGum 446 is de topklasse dakbaan binnen  
het programma APP bitumen dakbedekkingen van 
BMI Icopal. De kenmerkende dubbele inlage aan de 
bovenzijde van de baan zorgt voor een zeer sterke 
dakbedekking met de hoogst mogelijke dimensionele 
stabiliteit. De toevoeging van APP aan het bitumen 
maakt EshaGum beter bestand tegen de gevolgen 
van veroudering, weersinvloeden en uv-straling.  
De verwachte levensduur bedraagt 30 jaar. 

WAT IS NIEUW? 
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  
EshaGum 446 en EshaGum 446 WS.

• EshaGum 446 heeft een verbeterde  
opbouw. Deze maakt de dakbaan beter 
bestand tegen vuil. Vogelpoep en andere 
vuildeeltjes krijgen minder kans om zich aan  
het baanoppervlak te hechten, waardoor de 
dakbedekking er langdurig mooi uitziet en 
langdurig goed functioneert;

• De verbeterde opbouw maakt EshaGum 446 WS 
nog beter geschikt als basis voor elk type dak-
tuin, dakterras of retentiedak;  

• EshaGum 446 (WS) is dikker. Met een dikte  
van 4,0 mm heeft u een zeer solide materiaal  
in handen; 

• Voor een robuuste uitstraling en een snellere 
afvoer van water op het dak is EshaGum 446  
afgewerkt met talk. De afstrooiing met talk 
biedt een voordeel ten opzichte van zand of 
minislate doordat talk minder vocht opneemt 
en bij de verwerking dus sneller is droog te 
maken.

NOG MEER VOORDELEN:
• Voorzien van grooves technologie,  

voor optimale verwerkbaarheid;
• Recyclebaar;
• KOMO gecertificeerd;
• 10 jaar verzekerde productgarantie;
• 10 jaar All-in projectgarantie mogelijk  

voor nog meer zekerheid. 

Kijk voor de technische eigenschappen en  
verwerkingsrichtlijnen op  bmigroup.com/nl

EshaGum 446 4,0 mm
EshaGum 446 WS 4,0 mm
Maak kennis met de vernieuwde EshaGum 446 dakbanen. Met een nieuwe opbouw is de dakbaan nog  
robuuster en beter bestand tegen vervuiling. Bovendien zijn beide varianten afgestrooid met talk voor 
het sneller droog maken tijdens de verwerking. EshaGum 446 is geschikt als toplaag voor alle denkbare 
afdichtingstoepassingen en dakconstructies in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor een 
groendak of retentiedak vormt EshaGum 446 WS de ideale wortelwerende, waterdichte basis.

Icopal B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 60
E: info.nl@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

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!
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