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IKO secura dakdichtingssysteem

VEILIG - SNEL - DUURZAAM

IKO enertherm MG
Artnr. 30 mm - 031011030
Artnr. 40 mm - 031011040
Artnr. 50 mm - 031011050
Artnr. 60 mm - 031011060
Artnr. 70 mm - 031011070
Artnr. 80 mm - 031011080
Artnr. 90 mm - 031011090
Artnr. 100 mm - 031011100
Artnr. 120 mm - 031011120
Artnr. 140 mm - 031011140

IKO shield Plus ALU/SA
25 m
Artnr. 01570156

IKO pro Fix gun
750 ml
Artnr. 02401485
IKO pro Activator canister
20,5 kg
Artnr. 02402300

DUURZAME DAKSYSTEMEN
Ekkersrijt 7208 - 5692 HE SON - +31(0)499 477775
info@polygum-nederland.nl - www.polygum-nederland.nl

Polygum / BR201904 / Secura / NL / 00001

IKO secura met zekerheidsnaad
Artnr. 01570792
SBS membraam
Inlage: polyester-glascombinatie 250 g/m² (Trilaminaat)
Bovenzijde: wit granulaat met Titaniumdioxide
Onderzijde: zelfklevende bitumen met release-folie
Dikte: 4,0 mm
Lengte: 6 m
Breedte: 1 m
Breedte zekerheidsnaad: 10 cm
Rolgewicht: 31.5 kg
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Veilig - Snel - Duurzaam

Het nieuwe IKO secura dakdichtingssysteem met Carrara technology is een éénlaags bitumineus
zelfklevend waterdichtingssysteem voor platte daken. Door bewezen IKO technologieën te
koppelen aan de voordelen van een bitumineuze dakdichting creëerde IKO een uniek
dakdichtingssysteem waarbij veiligheid op het dak, snelheid van werken en duurzaamheid
moeiteloos gecombineerd worden.

Het IKO secura systeem met Carrara technology is uniek!

De voordelen van het IKO secura systeem:

IKO secura is bitumineus

VEILIG

Voor platte daken is dit membraan de meest aangewezen éénlaagse
oplossing voor een perfect waterdicht plat dak dat, in tegenstelling
tot andere éénlaagse waterdichtingssystemen, tevens geschikt is voor
grijswaterrecuperatie. Daarnaast wordt de plaatsingskwaliteit van dit
systeem geoptimaliseerd dankzij het hoogwaardige, stevige en dikke
(4 mm) bitumineuze membraan.

CO

IKO secura is zelfklevend

Hoge plaatsingskwaliteit, lage kans op fouten
Brandveilig membraan (Broof (t1))
Vlamvrije verkleving op de ondergrond
Zekerheidsnaad voor een onmiddellijke dichting en bescherming van de isolatie
Overlap te föhnen of te vlamlassen

IKO SPEED… IS WHAT YOU NEED

Ideaal voor een veilige, snelle en eenvoudige verwerking. Het systeem
kan indien gewenst volledig vlamvrij worden toegepast.
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IKO secura is voorzien
van IKO carrara technology
De IKO secura is afgewerkt met een Titaniumdioxide behandeld wit
granulaat. Zo biedt het membraan, naast een uitstekende waterdichte
functie, nog tal van bijkomende functionaliteiten waaronder luchtzuivering, temperatuurbeheersing en de Foptimalisatie van isolatie en
technische
installaties.
FL
Tecno
Wafel
FLF
Tecno
MMP
Wafel
Quadra

-

CO

-

Zelfklevend membraan voor een snelle en eenvoudige plaatsing
Optie om zekerheidsnaad te vlamlassen
Gebruik van sneldrogende primer
Eénlaags
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- Uitermate geschikt voor recuperatie van regenwater
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IKO CARRARA TECHNOLOGY
-

Luchtzuiverend dankzij de Titaniumdioxide (TiO2)
Verhoogt thermische prestaties van de isolatie
Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak
Koelende werking
Levensduur > 35 jaar

VERZEKERDE GARANTIE

- Verzekerde systeemoplossing
- Plaatsing door erkende dakdekker die de nodige trainingen heeft doorlopen

TECHNISCH ONKLOPBAAR
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Zeer goede dimensionele stabiliteit door de polyester-glascombinatie inlage van 250 g/m²
Homogene verbindingen met hoge pelweerstand dankzij zekerheidsnaad
Hoge treksterkte - 1000/900 N / 50 mm
Zeer goede hechting. Bescherming dakbedekking tegen hoge windkrachten
Kleeft onmiddellijk
Volledig beproefd daksysteem op vlak van applicatie, compatibiliteit, windweerstand, stabiliteit, …
Weinig perforatie gevoelig

VOLDOENDE REDENEN OM VOOR HET IKO SECURA SYSTEEM TE KIEZEN!
De technische documentatie en verwerkingsrichtlijnen zijn beschikbaar op de Polygum website: www.polygum-nederland.nl

