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Icopal en duurzaamheid
Icopal is gedreven om producten en systemen te ontwikkelen die 
tegemoet komen aan de wensen op het vlak van duurzaamheid, 
die tegenwoordig leven in de bouw. Onze zeer innovatieve Eco-
Activ® serie voorziet architecten en voorschrijvers van flexibele 
en duurzame oplossingen, zoals onder andere ‘cool roof’ 
oplossingen, luchtzuiverende dakrollen, groendakoplossingen en 
oplosmiddelvrije vloeibare producten. 

Maak het dak koel met Icopal’s cool roof dakbanen.
Icopal heeft een assortiment met SRI-witte dakbanen, zowel 
bitumineuze als kunststof, die variëren in reflectiewaarde. Deze 
rollen passen prima binnen het ‘cool roof’ concept dat meer en 
meer aan belang wint. Met name omdat de vraag naar het zuinig 
omgaan met energie en het milieubewustzijn toeneemt.

Icopal’s SRI-witte dakrollen zijn speciaal geschikt voor zowel 
nieuwbouw als voor renovatiedaken:

• met installaties voor zonnepanelen;
• met weinig thermische isolatie;
• waaronder veel warmte vrijkomt;
• met airconditioning systemen.

Dit zijn meestal kantoren en publieke gebouwen, zoals scholen en 
ziekenhuizen, woonhuizen en industriële complexen.

Wist u trouwens dat de investering in witte dakbedekking 
voordeliger is geworden door de Energie Investeringsaftrek (EIA)? 
Als u een bestaand bedrijfsgebouw na-isoleert en aanvullend van 
witte dakbedekking voorziet, kunt u tot ca.  14% besparen op deze 
investering. Lees hier meer over op onze website.

Icopal is lid van de European Cool Roof Council (ECRC). Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.coolroofcouncil.eu.

Hoge reflectiewaarde (SRI – Solar Reflectance Index)

‘Cool roof’ concept: energiebesparing en kostenbesparing

Sterk en duurzaam waterdicht

Voegt waarde toe aan het gebouw
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Cool roof concept
Een zogenaamd ‘cool roof’ reflecteert zonlicht, waardoor het 
dakvlak veel minder warmte zal ontwikkelen. Het houdt de 
oppervlakte koel door hitte afkomstig van zonnestralen terug 
te geleiden naar de omgeving. De temperatuur van het dak blijft 
lager en daardoor wordt de warmte die het gebouw ‘intrekt’, 
verlaagd.

Hoe werkt het?
De prestatie van een cool roof wordt gedefinieerd door de SRI-
waarde, die een combinatie is van zonnereflectie en thermische 
emissie waardes. Zonnereflectie is de eigenschap van een 
materiaal om zonlicht te reflecteren van de oppervlakte terug 
naar de atmosfeer. Thermische emissie is de eigenschap om de 
opgenomen hitte terug te stralen. Naast andere eigenschappen 
die de keuze van een dakproduct beïnvloeden, is de SRI-waarde 
cruciaal voor het cool roof concept.

Zonnereflectie: 
De ratio van 
teruggekaatste 
zonnestraling van  
het dakoppervlak

Thermische emissie: 
De eigenschap van het 
dakoppervlak om de 
opgenomen hitte vrij 
te laten komen
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Vermindering van energieverbruik
In het geval van een slecht geïsoleerd dak houdt 
een cool roof in de zomerperiode het interieur 
koeler, hetgeen het comfort binnen verhoogt. Als 
een gebouw een airconditioning systeem heeft, 
is er sprake van een verminderd energieverbruik 
om het gebouw verkoeling te geven. En als we 
het energieverbruik terugdringen, besparen we 
geld. Zo simpel is het! Diverse studies hebben 
deze energiebesparende werking bewezen. Als u 
meer wilt weten over hoe onze witte dakrollen uw 
energiefactuur kunnen verlagen, neem dan contact 
met ons op.

Geeft meerwaarde aan uw gebouw
Veel van de bestaande calculatie programma’s 
specificeren het cool roof als een van de 
aspecten die toegevoegde waarde geeft, in de 
zin van optimalisatie van de energieprestatie 
en de vermindering van het hitte-eilandeffect. 
Bijvoorbeeld, om de LEED vereisten voor een cool 
roof tegemoet te komen, moet de dakbedekking 
een SRI van 29 of hoger hebben voor hellende 
daken en een SRI van 78 of hoger voor platte of licht 
hellende daken. Icopal heeft oplossingen voor het 
dak, waarmee het gebouw punten kan verdienen 
en de marktwaarde verhoogd kan worden.

Verhoogt de levensduur van het waterdichte dak
Een cool roof dakbedekking zorgt voor een nog 
hogere verwachte levensduur dan u al van onze 
standaard dakrollen gewend bent. Dankzij de 
witte, reflecterende afwerking op onze dakrollen, is 
de samenstelling beschermd en worden de kosten 
voor onderhoud van het dak verlaagd, terwijl het 
dak langer meegaat.

Help het milieu door het hitte-eilandeffect te 
verminderen
Veel steden hebben last van het hitte-eilandeffect 
dat zorgt voor smog en slechte luchtkwaliteit. 
Dit gebeurt wanneer de combinatie van 
hitte-absorberende bouwmaterialen (zwarte 
dakbedekking, parkeerplaatsen met donker asfalt 
en voetpaden) en de schaarse groene gebieden, 
zorgen voor een temperatuurstijging van 1 tot 3 
graden Celcius in vergelijking met de omliggende 
gebieden. De witte dakrollen van Icopal verkleinen 
het hitte-eilandeffect en helpen daardoor het 
comfort van de bewoners te verbeteren.

Airconditioners 

Temperatuurdaling
Temperatuurstijging

Temperatuurdaling

Hitte van de oppervlakte
 van donkere gebouwen

Temperatuurdaling

Hitte van het wegdek

Hitte van luchtvervuiling:
auto’s en industrie

Zonnestraling 

Rivieren

Hitte veroorzaakt 
door mensen

Temperatuurstijging

Verdamping

Verdamping

Groene gebieden

‘Cool roof’ met hoge SRI-waarde

Icopal cool roof
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Icopal’s cool roof assortiment

Monarfin reflectie wit
Monarfin is een kunststof dakrol, want gemaakt van flexibele 
polyolefinen (FPO). De milieuvriendelijke samenstelling, 
uitstekende producteigenschappen en diverse verwerkingsopties 
bieden nieuwe mogelijkheden voor uw dakprojecten. 

Monarfin reflectie wit is binnen het kleurenportfolio van Monarfin 
de dakrol met een zeer hoge indicatieve SRI-waarde van 101. 
Het weerkaatst 85% van de zonnestralen en geeft 92% van de 
opgenomen warmte weer af aan de omgeving in plaats van aan 
de onderliggende ruimte.

Monarplan wit
Icopal heeft ook hoogwaardige, lichtgewicht en flexibele PVC 
dakbanen. Deze PVC dakbanen, Monarplan genaamd, zijn sterk 
en rekbaar. 
Met Monarplan wit bent u voorzien van een product van bewezen 
kwaliteit dat duurzaam geproduceerd is.

Monarfin reflectie wit

Monarplan wit

EshaGum 470 wit
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SRI

Monarfin reflectie wit 101

Monarplan wit 96

EshaGum 470 wit 35

Vergelijking reflectiewaarden witte dakbedekking Icopal

EshaGum 470 wit
EshaGum 470 wit is de witte APP-dakbaan van Icopal. Het kan 
worden toegepast als toplaag op vrijwel alle dakconstructies: 
platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie. Het 
materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol. Dit product 
is voorzien van grooves en is geschikt voor ‘het nieuwe branden’ 
(www.hetnieuwebranden.nl).

Wilt u meer weten over de cool roof oplossingen 

van Icopal? Neem dan contact met ons op 

via info@icopal.nl of 050-5516333 of kijk op  

www.icopal.nl.
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