
VOORDELEN WITTE SILICONEN DAKBEDEKKING

Warmtewerend en energiebesparend
Door siliconen dakbedekking aan te brengen, zorgt u voor een lagere binnentemperatuur. 
Dit kan oplopen tot 6 graden, wat vooral in de zomer van toegevoegde waarde is.
Verder kunt u tot 30% op uw energiekosten besparen wanneer u gebruik maakt van 
airconditioning.
      Deze energiebesparing is het gevolg van de lagere binnentemperatuur omdat de 
airconditioning minder hard aan hoeft te staan.
Een ander positief effect is, dat de aangezogen omgevingslucht al koeler is door de 
siliconen dakbedekking, waardoor de airconditioning minder energie hoeft te verbruiken 
om de aangezogen lucht te koelen. Een wit siliconen dak is veel koeler in vergelijking met 
zwarte dakbedekking. Wij noemen dit slim en ecologisch koelen.

Siliconen dakbedekking biedt langdurige bescherming tegen alle weersinvloeden. De gemiddelde levensduur 
bedraagt 25 jaar. 
Met zijn hoge vaste stofgehalte en door de afwezigheid van oplosmiddelen, kan deze ook worden toegepast met 
een laagdikte van 0,8 mm voor een maximale hechting. 
Het product wordt eenvoudig door rollen of spuiten op de bestaande dakbedekking aangebracht, zonder dat er 
een brander aan te pas komt.
Afhankelijk van de gewenste laagdikte geeft de fabrikant 15 jaar productgarantie.
Siliconen dakbedekking is daarom geen tijdelijke oplossing, maar een absolute opwaardering van uw bestaande 
daksysteem. Het zorgt voor een waterdichte laag, die jaren meegaat en daarnaast een hoge reflectiewaarde heeft. 
Dit zorgt voor een lagere ‘koellast’ in uw gebouw.
Siliconen dakbedekking is verkrijgbaar in verschillende kleuren: wit, grijs, zwart en geel voor arceringen 
(looppaden). Het is gebruiksklaar en kan gemakkelijk worden aangebracht op een droge, vorstvrije ondergrond.

SILICONEN DAKBEDEKKING: 
'HET DAK VAN DE TOEKOMST'

Siliconen dakbedekking is bestand tegen stoten, vallen, gooien en tegen extreem lage evenals hoge 
temperaturen. Daarnaast is siliconen waterdicht en hecht het uitstekend op de meest uiteenlopende 
ondergronden (bitumen, staal, pvc, etc.). Al deze eigenschappen maakt de siliconen dakbedekking een 
ideaal product om uw bestaande dak mee te renoveren. Er komt geen brander aan te pas en het is een 
milieubewuste keuze. Daarom is siliconen dakbedekking 'Het dak van de toekomst'.

WAAROM SILICONEN DAKBEDEKKING?



Eenvoudig aangebracht 
Door siliconen dakbedekking aan te brengen op uw slechte en/of donkere dak, repareert u scheuren en 
oneffenheden snel en flexibel. 
Dit kan toegepast worden op de meeste platte en schuine daken (pannendaken uitgesloten).

Rendementsverhoging zonnepanelen 
Door witte siliconen dakbedekking aan te brengen, verhoogt u ook 
het rendement van de (eventueel later of al bestaande) aangebrachte 
zonnepanelen. 
Donkere daken houden de zonnewarmte vast. Daarentegen weerkaatsen 
witte daken zonlicht en absorberen daardoor minder warmte. 
Zonnepanelen op een donkerkleurig dak kunnen bij hoge temperaturen al 
gauw tot 9% rendementsverlies geven. 

Duurzaam
Siliconen dakbedekking kan uitstekend tegen stilstaand water, een voordeel 
ten opzichte van andere bestaande dakbedekkingen.
Onze siliconen dakbedekking is milieubewust en hoeft niet op een speciale 
manier afgevoerd te worden. Het hoofdbestanddeel is zand.

VOORDELEN SILICONEN DAKBEDEKKING:
• Naadloze laag. Bij bestaande producten ontstaat lekkage meestal bij  

de naden. 
• Langere levensduur dan bestaande waterdichte dakbedekkingen. 

Gemiddelde levensduur van 25 jaar.
• Voordeliger dan bestaande dakbedekkingen. 
• Onze dakbedekking is als één van de weinigen bestand tegen stilstaand 

water.
• Toe te passen op bijna alle bestaande dakbedekkingen.
• Oude dakbedekking hoeft niet verwijderd te worden.
• Onze siliconen dakbedekking kan tot 400% uitrekken. Dit 

betekent dat het ongevoelig is voor krimp en uitzetting door de 
temperatuurschommelingen.

• Geen brandgevaar bij het aanbrengen.
• Zorgt voor minder hoge temperatuurschommelingen van de dakbedekking.
• Zorgt voor een lagere binnentemperatuur.
• UV-bestendig.
• Verhoging rendement zonnepanelen door koeler dakoppervlak.
• Verhoging rendement zonnepanelen door weerkaatsing licht.
• Lager energieverbruik van de airconditioning vanwege lagere 

binnentemperatuur en koelere luchtaanvoer.
• Minimale verzwaring van het dak door de nieuwe dakbedekking.
• Duurzaam. Bij verwijdering en verbranding van de dakbedekking zal 

bruikbaar zand als restproduct overblijven. 
• Door gebruik te maken van andere kleuren dakbedekking, kunnen er 

eenvoudig arceringen, beletteringen en ander aanduidingen op het dak 
aangebracht worden.
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