Zijn ervaring verzekert uw toekomst.

Kwaliteit, levensduur, zekerheid.
En een massa ervaring : Rhepanol® fk

Rhepanol fk : voor platte daken van
allerlei vormen.

Indien Rhepanol fk
spreken kon,
dan zouden wij…

De beste kwaliteit
op het plat
dak betekent…

…horen hoe hij zich voelt na 30 jaar en op meer dan
70.000.000 m² waterdichte daken (platte daken van allerlei
vormen, met weinig of veel aansluitingen) ;
…leren hoe eenvoudig Rhepanol fk met al zijn
aangepaste toebehoren alle moeilijkheden overwonnen
heeft ;
…weten hoe Rhepanol fk heeft stand gehouden
gedurende al die jaren tegen allerlei weersomstandigheden
zoals zon, vorst, storm, hagel, sneeuw, enz. en hoe hij jong
blijft op al die oud geworden gebouwen.
Toch dit alles en nog veel meer zal Rhepanol fk zelf nooit
kunnen vertellen, omdat hij voor altijd dicht blijft.

…denken aan Rhepanol fk, omdat hij zich over de jaren
heen, altijd met soepelheid aan al uw eisen laat
aanpassen ;
…bij de studie genieten van een uitstekende begeleiding en
de ervaring van de oudste kunststofdakfolie ter
wereld ;
…bij de plaatsing gebruik maken van de unieke zelfklevende
rand,en van de doeltreffende bevestigingstechnieken.
Rhepanol fk is gemaakt voor een toekomst zonder zorgen
en een milieuvriendelijke omgeving – volledig recycleerbaar,
vrij van weekmakers en halogenen.

QUICK-CHECK
n

Oudste kunststofmembraan op basis van het
thermoplastisch materiaal
polyisobutyleen (PIB).

n

Meer dan 50 jaar ervaring
met polyisobutyleen.

n

Al meer dan
70.000.000 m² Rhepanol
fk geplaatst.

n

Ideaal voor renovatie en
nieuwbouw.

n

Unieke zelfklevende dichtingsrand.

n

Volledig daksysteem.

n

Geschikt voor alle draagstructuren : beton, cellenbeton, geprofileerde
staalplaten, hout, sandwichpanelen, enz.

n

Verenigbaar met alle isolatiematerialen.

n

Verschillende bevestigingstechnieken : gekleefd, mechanisch
bevestigd of los met ballast.

Flexibiliteit maakt heel eenvoudig deel uit
van het Rhepanol fk® systeem

Rhepanol fk : voelt zich thuis op alle daken
over de hele wereld

De unieke dichtrand

De zelfklevende rand van Rhepanol fk is de sleutel tot het
succes en staat in voor een snelle en zekere
naadverbinding, zowel bij de dakbanen als bij de
geprefabriceerde hulpstukken. En dit voor een goede
reden : de dichtrand van Rhepanol fk garandeert, door zijn
bijzondere samenstelling, absoluut een waterdichte
verbinding van alle naden.

Het perfect systeem

Het idee met de dichtrand maakt van Rhepanol fk een
volledig perfect systeem. De dichtrand wordt zoals het
synthetisch vilt geïntegreerd tijdens de fabricatie. Een
principe dat natuurlijk ook toegepast wordt voor de speciale
vormstukken zoals lichtkoepelhoeken, binnen- en
buitenhoeken, enz. En helemaal perfect wordt het systeem
door het aangepaste gamma toebehoren, waaronder
dakrandprofielen, dakkolken, speciale lijmen en nog veel
meer.

De deskundige service

Wat onze specialisten te bieden hebben om U het werk
gemakkelijker te maken, kunt U al vaststellen bij de aanvang
van het projekt. Bijvoorbeeld bij de inspectie van een
bestaand dak of, tijdens de studie met detailtekeningen,
beschrijvingen en windlastberekeningen. Ook tijdens de
uitvoering kunnen wij op aanvraag de plaatsing volgen. En
ook nadien staan wij vakkundig ter beschikking.
Aarzel niet, doe gerust een beroep op onze jarenlange
ervaring op gebied van het plat dak.

QUICK-CHECK
n

De zelfklevende rand
verzekert absoluut dichte
naden.

n

Sterk synthetisch vilt aan
de onderkant.

n

Verenigbaar met
bitumen.

n

Geschikt voor alle
plaatsingen.

n

Volledig UV bestendig.

n

Flexibel bij lage
temperaturen tot - 60° C.

n

Vrij van weekmakers en
halogenen.

n

100 % recycleerbaar.

n

Uitzonderlijke weerstand
tegen veroudering.

n

Rhepanol fk bestaat in
zwart, grijs en wit.

Rhepanol, een volledig koud systeem

Eén,

twee,

drie,

Rhepanol fk
voor renovatie

In renovatie bewijst Rhepanol fk zeker wat hij kan. Hij
overdekt de ellende van de voorbije jaren onder een
stilzwijgende mantel. Door een synthetisch vilt aan de
onderkant vangt deze folie alle bewegingen van de
ondergrond op.
Het grote voordeel is dat U meestal de kosten voor het
afbreken en wegvoeren van de bestaande lagen kunt
besparen.

Rhepanol fk
voor nieuwbouw

Het dak is belangrijk. Waarom dan niet aan kwaliteit,
soepelheid en zekerheid denken ? Geef uw gebouw een
zorgeloze afwerking en Uzelf alle vrijheid bij ontwerp en
plaatsing.
Wat ook de ondergrond van uw nieuwbouw is, Rhepanol fk
zal aan uw eisen voldoen.

waterdicht.
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