ECO BITUMEN DAKBAAN

Witte ECO dakbaan
met luchtzuiverende eigenschappen

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK

I KO carrara
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De doelstelling en missie van IKO is om energiezuinige en ecologisch verantwoorde
dakproducten en -systemen te ontwikkelen. Hierdoor kunnen onze klanten voldoen aan de
steeds toenemende eisen met betrekking tot energiezuinigheid bij duurzaam bouwen en dit
op een economische en ecologisch verantwoorde wijze.
IKO carrara is een ECO dakbaan die CO2 én de ecologische
voetafdruk reduceert. Het witte, reflecterende mineraal aan
de bovenzijde is voorzien van de “Air Care Technologie“:
een ACT-coating die luchtzuiverend werkt door de
broeikasbevorderende stoffen NOx en
SOx om te zetten in onschadelijke
milieu-neutrale stoffen.

Waarom IKO Carrara?

Met IKO Carrara kiest u voor innoverende
luchtzuiverende technologie

Met IKO Carrara kiest u voor de meest
duurzame dakbedekking

IKO‘s Air Care Technology zet NOx (stikstofoxide) en SOx
(zwaveloxide) om in onschadelijk milieuneutrale stoffen.
Door dit luchtzuiverend effect wordt fijnstof gereduceerd.

IKO bitumen dakbanen hebben een bewezen levensduur
van meer dan 35 jaar. Met een éénlaagse renovatie betekent dit meer dan 70 jaar. Door de sterke hittereflectie van
IKO Carrara worden de thermische schokken met 35°C
gereduceerd. Dit levert een extra te verwachten levensduur
op van minstens 5 jaar.

Met IKO Carrara bespaart u energie
en dus ook geld
Door hitte reflectie van het witte mineraal blijft de oppervlakte temperatuur van het dak laag. Hierdoor warmt uw
gebouw minder op. U bespaart op uw energiekosten omdat
u minder actieve koeling nodig hebt.

Met IKO Carrara neemt u het voortouw
in ecologisch bouwen
Niet alleen is de IKO Carrara 100% recyclebaar maar het
is zelf ook voor een substantieel aandeel samengesteld
uit gerecyclede grondstoffen. Dit leidt tot een aanzienlijke
reductie van de ecologische voetafdruk van IKO Carrara.
Bovendien draait de productie voor 100% op groene
energie.

Met IKO carrara kiest u brandveilige
dakbedekking
IKO Carrara is dankzij zijn “Graphite Technology” uitermate
vliegvuurbestendig. Ingebouwde brandwerendheid wordt
bereikt door het toevoegen van natuurlijke, expandeerbare grafietkristallen.

Met IKO carrara geven zonnecellen een
hoger rendement
Het is aangetoond dat koelere witte daken een hoger
rendement geven aan alle types zonnepanelen.

I KO carrara
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Air Care Technology (ACT)
“Carrara“, het befaamde marmer uit de Italiaanse Toscanestreek, staat in de naamstelling symbool voor de strijd tegen
de natuurelementen, het puurste wit en de duurzaamheid
die eigen is aan natuursteen.
IKO Carrara is ontwikkeld met IKO’s nieuwste productinnovaties. De minerale afwerking van IKO Carrara is gecoat
met een speciaal type Titaniumdioxide (TiO2).
Waarde

Bron

Jaargrenswaarde NOx
30 microgr. /m2
Europese Richtlijn
		1999/30/EG
Dak van 100 m² - 2 mm contactzone

2 m2

Gemiddelde windsnelheid NL

3,9 m/s

KMNI
KMNI

Gemiddeld aantal uren zonneschijn in NL

1521 uur

Luchtkolom per jaar tijdens periode van zon

3.764.608 m2

NO reductie IKO Carrara

20 %

Reductie NO door IKO Carrara

22 kg/Jaar

Onder invloed van UV-licht werkt het als een katalysator en
zet het stikstof- en zwaveloxides (NOx en SOx), die de verzuring van het milieu in de hand werken en het broeikaseffect
mede veroorzaken, om in onschadelijke en milieu-neutrale
stoffen. En dit gedurende de hele levensduur van het dak.
Deze IKO “Air Care Technology“ leidt tot een bijdrage in de
reductie van het uiterst schadelijke zogenaamde secondaire
fijnstof in de lucht.
Lucht (ppmV)

0,900

BRRC

NOX & SOX

1,000

START

UV

0,800

STOP

UV

0,700
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

Tijd (Seconden)

100 m2 IKO Carrara dak neutraliseert jaarlijkse uitstoot
van 10 auto’s (elk gemiddeld 25.000 km/jaar)

39

Koelend en reflecterend
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Technologie en productdesign

I KO carrara

Reflecterend
Emitterend

IKO Carrara is aan de bovenzijde afgewerkt met een witte
krachtig reflecterende en emitterende minerale afwerking.
Naast de klassieke reflectie heeft deze minerale afwerking een
bijkomende specifieke materiaaleigenschap.
Het carrara-mineraal heeft een hoge emissiviteit. Dit wil zeggen
dat het materiaal zeer efficiënt de opgenomen warmte afgeeft
door middel van infrarood straling.

EPDM vs. IKO carrara

Reﬂectie-waarden van verschillende dakmaterialen
RSI (Solar Reflectanten Index)

Deze dubbele eigenschap van de afwerking van IKO Carrara
leidt dus tot een reductie van de oppervlaktetemperatuur van
de dakbedekking van meer dan 30 °C. Hierdoor zal het gebouw
minder snel opwarmen tijdens de zomer en is er minder actieve
koeling nodig. Bovendien treden er aanzienlijk minder temperatuurschokken op waardoor de verwachte levensduur van dit
dakmembraan met minstens 5 jaar verlengd wordt. Naast het
puur economische voordeel leiden deze twee positieve gevolgen
in een vermindering van de CO2 uitstoot wat resulteert in een
lagere ecologische voetafdruk.
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Tijd onder lampen (minuten)

Temperatuurverschil tussen zwart EPDM en de witte toplaag IKO Carrara

320

Temperatuur

Temperatuur (°C)

60

Witte daken zorgen ervoor dat de zonnestralen worden gereflecteerd en
geëmitteerd, zodat het warmtedeken boven de stad effectief vermindert

Recycled

I KO carrara
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Alle gekende technologieën ter
verbetering van het milieu

Gerecyclede grondstoffen

IKO garandeert 20% reductie van NOx, SOx door middel
van het IKO Carrara ECO bitumen dakbaan. Dit wordt zwart
op wit gegarandeerd door het certificaat dat per project
wordt uitgereikt.

IKO Carrara is een ECO dakbaan waarvan de bitumen
coating is samengesteld uit een substantieel aandeel
gerecyclede grondstoffen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit
geregeneerd bitumen van oude dakbedekking en productierestanten en gerecyclede polymeren. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van de ecologische voetafdruk.

100 % groene energie

Composiet inlage

■

■

Door de productie op groene energie is er minder 		
verbruik van fossiele brandstof met als gevolg een
aanzienlijke CO2 reductie.
IKO garandeert zijn productie met 100% groene energie.

■

■
■

De inlage onderscheidt zich, naast de uitermate 		
hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke
dimensiestabiliteit en delaminatieweerstand.
Wapening van gerecyclede polymeren.
3-lagige opbouw tot 1 stabiel geheel verbonden door
middel van mechanische bevestiging en chemische binding.

Vliegvuurbestendig

High-Tech dakdichtingsmembraan met
de hoogste brandwerendheid
Bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie brandwerende
gemodificeerde bitumendakbanen hebben wij resoluut
gekozen voor de moeilijke weg van innovatie met als
bedoeling: optimale veiligheid voor mens en milieu.
1 Geen toxische brandvertragers want ‘Grafiet Technologie‘.

IKO Carrara Broof (t1 - t4)
Broof test 4

n hittestraling over het volledige
		oppervlak
n wind

Broof test 3

n

2 IKO Carrara voldoet aan 4 Europese normen en testen
met betrekking tot vliegvuurbestendigheid.
3 Optimalisatie van de secundaire brandeffecten.
■ Zeer lage rookdichtheid
■ Geen schadelijke rookgassen want een laag CO-gehalte
■ Geen schadelijke rookgassen want halogeenvrij
■ Beperking van het brandafdruipen
■ Gecontroleerde hittestraling
4 Garantie op het integraal behoud van de brandwerende
en brandveilige eigenschappen gedurende de volledige
levensduur van het dak.

n

n

Broof test 2

n
n

Broof test 1

n

hittestraling
wind
contact met vuur

wind
contact met vuur

contact met vuur

Traditionele gemodificeerde APP/SBS dakbanen.

Vliegvuur van een ver afgelegen gebouw
of vegetatie.

Hittestraling met of zonder vlammen
komende door dakopeningen of vensters die
zich onder het dakniveau bevinden.

t1 = test zoals omschreven in de Duitse Din 4102/7
t2 = test zoals omschreven in de Scandinavische Nordtest NT Fire 006
t3 = test zoals omschreven in de Franse T 30/1
t4 = test zoals omschreven in de Britse BS 476/3
Het behalen van deze testen geeft aanleiding tot een brandklasse
genaamd Broof + het nr. van de behaalde test.

Naast deze gelijkenissen ziet men ook de belangrijke
verschillen in de testmethodes waaruit men duidelijk een
“hiërarchie van strengheid“ kan afleiden.
Afdruipend, smeltend materiaal,
al of niet brandend, met vonken en vliegvuur,
komend van een brand of van een hoger gelegen
deel van het gebouw.

Vliegvuur en hittestraling
van een nabijgelegen gebouw.

I KO carrara
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concepts

ECO

IKO Carrara maakt onderdeel uit
van het IKO Roof Concept ECO

Het koele ECO roof zorgt voor een
beter rendement van de zonnecellen

Een goed dak is niet alleen afhankelijk van een kwalitatief
hoogwaardige toplaag. De juiste keuze van het complete
daksysteem is essentieel om de gewenste prestaties te kunnen bereiken. Daarom is het IKO roof concept ontwikkeld.
Met dit concept bieden wij u per dakconstructie een op
elkaar afgestemd totaalsysteem aan waarvan elk onderdeel
door IKO zelf gefabriceerd is in eigen fabrieken.

Energiezuinig IKO roof daksysteem met witte IKO carrara
dakbedekking.

Door te kiezen voor een IKO Roof nemen wij u werk uit
handen én bent u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig dak met bijbehorende garanties.

■

Hoger rendement van de zonnecellen door de koelere
dakoppervlakte. De rendementsberekening van uw ECO
dak kunt u aanvragen via IKO roof management.

■

Reduceert NOx, SOx, CO2.

■

Hoge SRI waarde.

■

Volledig DUBO-gekeurd systeem, toplaag en isolatie.

■

Mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies.
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