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MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Eenvoudig verwerkt –
Een leven lang dicht

Absoluut bestand tegen
zon- en weersinvloeden
en extreem elastisch

elastisch

Uitermate
		 Extreem bestendig tegen

			 UV-straling en
milieu-invloeden

NIEUW

Dakbanen zijn zo goed als de grondstoffen,
waaruit ze zijn opgebouwd. RESITRIX® combineert de voordelen van hoogpolymeer SBS
met de uitstekende eigenschappen van EPDM.
Door deze gepatenteerde combinatie is
RESITRIX® de enige dakbaan, die eenvoudig te
verwerken is en tegelijkertijd ook een leven
lang dicht blijft.

/ 200 m2 tot 70.000 m2

/	duurzame en hoogwaardige lasnaad

voor het in proces brengen van de industriële productie

/ onafhankelijk van constructie
/ hoge chemische bestendigheid

/	temperatuurschommelingen als foutoorzaak is uitgesloten
OPENBARE GEBOUWEN:

/ laag onderhoudsinterval
/ duurzaam goede uitstraling
/	op nagenoeg alle ondergronden
te verleggen

WONINGBOUW

/ inclusief garages en balkons
/ geen onderhoud nodig
/ een leven lang dicht

ELASTISCHE BELASTBAARHEID
Dankzij haar moleculaire netstructuur is
RESITRIX® extreem elastisch. Zij doorstaat
uitrekkingen van meer dan 500% en keert
daarna weer in haar oorspronkelijke vorm
terug. Hierdoor weerstaat RESITRIX® een leven
lang alle mechanische belastingen en bewegingen, waaraan een platdak is blootgesteld.

/	voor extensieve en intensieve
begroeiingssystemen

/	voorzien van FLL keuringscertificaat

een langetermijn studie gesteld op een levensduurver-

RESITRIX® het enige product, waarbij in deze studie ook de
naadverbindingen zijn meegenomen.

RESITRIX® SK PARTIAL BOND is een partieel
zelfklevende, thermisch lasbare EPDMdakbaan. De partiële verkleving garandeert
een duurzame opvang van bewegingen in
de dakconstructie alsook een dampdrukverdeling.

/	hoge chemische bestendigheid

/	vormstukken kunnen eenvoudig uit
RESITRIX® gesneden worden
/	nauwelijks snijverlies
/	behalve RESITRIX® geen bijkomende
materialen nodig
AANSLUITINGEN EN DETAILS

worden uitgevoerd

/	flexibele en comfortabele uitvoering

RESITRIX® SKW FULL BOND is een zelfklevende, thermisch lasbare en tevens wortelvaste EPDM-dakbaan met FLL certificaat en
voldoet aan de eisen conform DIN EN 13948.
Speciaal geschikt voor volledig gekleefde
systemen en voor alle typen groendaken.

MB / MECHANISCH BEVESTIGDE DAKBAAN

met heteluchtföhn

/	detailtekeningen op maat worden
in eigen beheer gemaakt
hoekafwerkingen enz.

KRIMPVRIJ

RESITRIX® MB is een thermisch lasbare
EPDM-dakbaan speciaal voor mechanisch
bevestigde en geballaste systemen.
RESITRIX® MB is FM Approved, no 4470.

/ RESITRIX® is duurzaam maatvast

Overtuig uzelf

/ geen extra randbevestiging noodzakelijk
/ geen trampoline-effect
/ geen shattering-effect

SR / GRIJZE DAKBAAN

“Een platdak krijgt men nooit dicht en is beslist moeilijk te verleggen.”
Met deze vooroordelen hebben we bijna dagelijks te maken.
Maar alles is – zoals zo vaak – mogelijk met de juiste techniek.

wachting van meer dan 50 jaren, hetgeen meer dan de
dubbele levensduur is van een standaarddak. Daarnaast is

OP ALLE ONDERGRONDEN TE VERLEGGEN ( m.u.v.
PVC )

/	prefab vormstukken voor

LEVENSDUUR

testinstituut voor dakbanen, heeft RESITRIX® tijdens

/	eenvoudige visuele controle door de ontstane, goed zichtbare lasrups geeft een
100% garantie op de naaddichting

eenvoudig en snel met RESITRIX®

GROENDAK

Het SKZ Instituut in Würzburg, een door de EU erkend

SK / DE ZELFKLEVENDE DAKBAAN

/	zelfs complexe aansluitingen kunnen

blootgestelde oppervlak van RESITRIX®.

Met meer dan 50 miljoen verlegde vierkante
meters in verschillende klimaatzones heeft
RESITRIX® haar hoge kwaliteit en comfortabele verwerkingsgemak gedurende de laatste 35
jaar wereldwijd bewezen.

RESITRIX® CL is de klassieke EPDM dakbaan,
bij voorkeur te verleggen met PU-lijm, die
zich al vele jaren uitstekend bewezen heeft
op talrijke daken.

/	de totale onderzijde van de dakbaan
is lasbaar

stendige materiaal te gebruiken voor de aan het klimaat

MEER DAN
50 JAAR

/	reeds na een korte instructieperiode is
RESITRIX® door iedereen op de juiste
manier te verleggen

CL / DE KLASSIEKE DAKBAAN

/	lassen met hetelucht en dus zonder open vuur

van EPDM. Daardoor werd het mogelijk dit extreem be-

%

Snel en eenvoudig
te verleggen

LASSEN MET HETELUCHT

In 1963 ontvingen de heren Natta en Ziegler de Nobelprijs

500

PRODUCTOVERZICHT

UTILITEITSBOUW

Een RESITRIX®-dak is in staat extreme weersinvloeden en alle temperatuurschommelingen duurzaam te weerstaan. De EPDM
bovenzijde van de baan (synthetisch rubber)
onderscheidt zich in het bijzonder door een
uiterst stabiele moleculaire netstructuur, die
RESITRIX® extreem bestendig maakt tegen
UV-straling en allerlei milieu-invloeden: wind,
zon en vorst-/ dooiperioden hebben geen vat
op de dakbaan. Daardoor is RESITRIX® zeer
goed bestand tegen veroudering.

dankzij de moleculaire
netstructuur van RESITRIX®

Voor alle toepassingen in nieuwbouw en renovatie onder alle
klimatologische omstandigheden

VERLEGGING

MATERIAALOPBOUW

ZON- EN WEERSINVLOEDEN

NA
50 JAAR

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Onze korte film “Hoe wordt eigenlijk een platdak verlegd” laat op illustratieve wijze de eenvoudige en bovenal zekere verlegging van RESITRIX® zien.
Bekijkt u eens onze film onder WWW.RESITRIX.COM en overtuig uzelf:
RESITRIX®: Eenvoudig verwerkt – Een leven lang dicht

RESITRIX® Service
Bij alle applicaties, gebruikstoepassingen en specifieke eisen aan de
dakopbouw staan wij u met raad en daad terzijde. Van projectbeoordeling,
individuele technische adviezen en bouwfysische berekeningen middels
CAD-tekeningen en opstellen van bestekken tot instructie van dakdekkers
en testproeven zoals bijv. de windbelastings-berekeningen in ons eigen
laboratorium.

RESITRIX® SR is een grijze, zelfklevende,
thermisch lasbare EPDM-dakbaan voor
lichtgekleurde afdichtingen. RESITRIX® SR
is volledig zelfklevend en heeft door de
grijze kleur reflecterende eigenschappen.

Voor meer informatie:

WWW.RESITRIX.COM

VERDERE INFORMATIE VINDT U OP
ONZE WEBSITE. EENVOUDIGWEG
DE CODE FOTOGRAFEREN MET DE
QR-READER VAN UW MOBIELE
TELEFOON.

IN NEDERLAND
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Head Office Germany
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Tel. +31 (0) 38 339 3377
Fax +31 (0) 38 339 3378

info@ccm-europe.com
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