
Kunststof 
dakbedekking voor  
zeer hoge eisen

Wolfin

It’s never just a roof.



BUITENGEWOON BITUMENBESTENDIG
De bestendigheid tegen bitumen is uniek onder 

de kunststof dak- en afdichtingsbanen. Daarom 

kan Wolfin rechtstreeks op bitumen dakbedekking 

worden aangebracht. Er zijn geen scheidingslagen 

nodig. 

VOORDELIGE RENOVATIE VAN  
VOCHTIGE DAKEN
De voordelen van Wolfin komen bij renovatie projecten 

optimaal tot hun recht. Wolfin is de meest damp-

doorlatende kunststof dak- en afdichtingsbaan op de 

markt. Wanneer de oude daklagen en isolatie vochtig 

of zelfs doorweekt zijn, kan het bestaande dak vaak 

behouden blijven. Dankzij de samenstelling van de 

zwarte Wolfin banen ontwikkelt zich door de zon en 

de opwarming van het daklagenpakket binnen de 

kortste tijd een hoge dampdruk. Hierdoor wordt een 

droogproces in gang gezet en zijn vochtige daklagen 

al binnen enkele jaren droog. 

DUURZAAM VERWERKINGSVRIENDELIJK
Wolfin is het hele jaar door flexibel te verwerken.  

De lasverbindingen worden homogeen met hete 

lucht gelast. Waar de lasbaarheid van andere kunst- 

stof en rubberen banen minder wordt als gevolg van 

oxidatie door blootstelling aan UV en weers- 

invloeden, blijven Wolfin dakbanen gedurende de 

hele levensduur zeer goed lasbaar. Eenmaal aan- 

gebracht zijn de verbindingen onderhoudsvrij en 

doen geen afbreuk aan de levensduur van het totale 

systeem.

EXTREEM CHEMICALIËNBESTENDIG
Wolfin banen hebben een extreem hoge  

chemicaliënbestendigheid. Zo is Wolfin bestand 

tegen kerosine, oliën en vetten, zwavelige zuren  

en 85% melkzuur. Daarmee vormt het materiaal  

een oplossing voor speciale toepassingen, zoals  

keukenafdichtingen en afdichtingen binnen de 

chemische, veevoeder- en verfindustrie. Bovendien 

is Wolfin IB goedgekeurd voor de afdichting van 

 installaties voor de opslag van watergevaarlijke  

stoffen en tankruimtes.

WORTELVAST EN BESTAND TEGEN  
MICRO-ORGANISMEN
Wolfin is volgens de strenge keuringscriteria 

van het FLL-procedé getest op worteldoorgroei-

bestendigheid. Wolfin heeft de keuring volgens  

het FLL-procedé met succes doorstaan.

In vuilafzettingen, grind en plassen vormen zich  

micro-organismen en bacteriën. Wolfin is  

daartegen bestand, zonder nodige aanpassing  

in de receptuur. Met of zonder ballast of met  

beplanting: er is maar één Wolfin-receptuur. 
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Wolfin
Wolfin banen zijn homogene, hoogpolymere dak- en afdichtingsbanen volgens EN 13956 en volgens EN 
13967. Het aandeel hoogpolymere stoffen bedraagt meer dan 94%. Wolfin banen bevatten geen monomere 
weekmakers en vulstoffen. Recente onderzoeken bij een Wolfin dakbaan van ongeveer 25 jaar oud, geplaatst 
met ballast, laat geen enkel verschil in fysische waarden ten opzichte van het oorspronkelijke monster zien. 
De baan is dus niet aan veroudering onderhevig. 


