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Nebiprofa: De zekerheid 
van kwaliteit voor mens 
en milieu

Er worden steeds hogere eisen gesteld met betrekking tot 
energie-efficiëntie van gebouwen. Reden hiervoor is de 
toenemende schaarste van de traditionele energievoorraden, 
de alsmaar stijgende energiekosten en vooral de groeiende 
bewustwording rond het milieu. Duurzame ecologische én 
economische oplossingen in dit verband worden noodzaak. 

Het	is	Nebiprofa’s	doelstelling	en	missie	om	energiezuinige	
en verantwoorde dakproducten en daksystemen te 
ontwikkelen, zodat onze klanten de toenemende eisen 
aan gebouwen wat betreft energiezuinigheid en duurzaam 
bouwen op economische én ecologisch verantwoorde wijze 
kunnen	invullen.	Daarom	hanteert	Nebiprofa	een	aantal	
principes bij het ontwikkelen van nieuwe producten en 
systemen:

•	 Gebruik	van	gerecyclede	en	schone	grondstoffen	als	basis	
voor nieuwe producten. 

•	 Toepassing	van	milieuvriendelijke	materialen	die	veilig	zijn	
voor mens en leefomgeving.

•	 Productie	van	duurzame	producten	die	aan	het	eind	van	
hun levensduur weer gerecycled kunnen worden.

•	 Ontwikkeling	van	producten	met	toegevoegde	waarde	
voor mens en milieu, zoals luchtzuiverende dakbedekking 
en lichtgewicht producten.

•	 Optimale	gebruikmaking	van	producten	door	op	
elkaar afgestemde totaalsystemen, zoals complete 
groendaksystemen en energiedaken.

•	 Productieprocessen	die	op	groene	energie	draaien	met	
daarbij zo min mogelijk productieafval.

•	Maatschappelijk	verantwoord	 
ondernemen, bijvoorbeeld door  
sponsoring van stichting  
de	Luchtballon	 
(www.deluchtballon.nl).

Nebiprofa en de IKO groep

Nebiprofa	(sinds	2000	onderdeel	van	de	internationale	IKO	
groep) heeft een jarenlange ervaring in de dakenbranche 
en beschikt over gespecialiseerde technische kennis op het 
gebied van zowel advisering als de productie van beproefde 
duurzame bitumen en kunststof dakbedekkingsystemen. 
Ook	op	het	gebied	van	thermische	isolaties	is	Nebiprofa	de	
expert.	Met	meer	dan	30	fabrieken	wereldwijd	is	IKO	een	
speler van wereldformaat en een toonaangevend producent 
van dakbedekkingsmaterialen, isolatiematerialen en 
duurzame oplossingen voor waterdichting. 



Begroeide daken gezien vanuit de waterdichting

Het dakbedekkingssysteem – 
de basis voor iedere dakbegroeiing
De basis voor iedere succesvolle dakbegroeiing of daktuin 
is een mechanisch sterk, maar vooral ook wortelbestendig 
dakbedekkingssysteem. De keuze van een product waarop 
u kunt vertrouwen is van essentieel belang om ook op 
lange termijn te blijven genieten van een probleemloos 
dakbegroeiingssysteem.

De IKO-groep heeft langdurige ervaringen in de productie, 
maar ook in de advisering van dakbanen die bij uitstek 
geschikt zijn voor de toepassing in dakbedekkingssystemen 
onder een dakbegroeiing of daktuin. Deze ervaringen 
zijn opgedaan zowel in nieuwbouwprojecten, als bij 
renovatiewerken. Daarnaast heeft de IKO-groep langdurige 
relaties opgebouwd met architecten, ontwerpers, opdracht-
gevers, aannemers en dakdekkers, maar ook met relaties uit 
de openbare en private sectoren. 

Om een project te voorzien van een goed functionerende 
dakbegroeiing of daktuin zijn naast een geschikte 
dakbedekking ook kwalitatief hoogwaardige begroeiings-
componenten nodig. Onze systemen voor een 
dakbegroeiing bestaan uit een totaalprogramma aan 
materialen voor wortelbescherming, drainage, waterberging 
en begroeiingssubtraten. Maar ook uit een keuze uit 
beplantingen en accessoires voor de diverse toepassingen.

Voor het onderhoud en beheer aan dakbegroeiingen en 
daktuinen wordt er vaak op grote hoogte gewerkt. Hiervoor 
beschikt de IKO-groep onder de naam IKOclip over een 
veiligheidssysteem van ankerpunten voor de bevestiging van 
persoonlijke beschermingsmiddelen dat voldoet aan EN 795.

De IKO-groep werkt samen met gespecialiseerde dak-
bedekkingsbedrijven, maar ook met erkende ontwerp-
bureaus en hoveniers. Dit alles om bij een project de hoogst 
mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt met behulp van de gespecialiseerde kennis 
van onze technisch adviseurs.

green
®



Wortelwerende toplaag volgens 
FLL keuring
Profatec prevENt FLL green is getest in het Duitse gespe cia li -
seerde instituut voor tuinbouwontwikkeling FLL “Forschungs-
gesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau 
e.V.” in Geisenheim gedurende een periode van 4 jaar en 
heeft de strengste testen weerstaan. Profatec prevENt FLL 
green is probleemloos inzetbaar onder groendaksystemen.

Brandveilige grafi ettechnologie: 
prevENt
Profatec prevENt is een doordacht brandveilig concept. Door 
de unieke gepatenteerde grafi ettechnologie is een Profatec 
prevENt dak de beste bescherming tegen vliegvuur. In geval 
van brand expandeert het grafi et tot wel 300% waarmee 
het een gesloten koolstof laag vormt op het bitumen. 
Hierdoor wordt de zuurstof aan de vlammen onttrokken en 
dooft het vuur.

Bewezen milieuvriendelijkheid
Profatec prevENt dakbanen zijn allen gecertifi ceerd volgens 
het Bouwstoffenbesluit (Bsb, per 1 juli 2008 vervangen door 
het Besluit bodemkwaliteit). Dit houdt in dat de dakbanen 
voldoen aan zeer strenge eisen aangaande de samenstelling 
van de banen en het uitlogen ervan. Het certifi caat geeft aan 
dat Profatec prevENt zowel boven- als ondergronds toege-
past mag worden. Het is zelfs toegestaan om regenwater 
van deze daken rechtstreeks te lozen op het oppervlakte-
water, hetgeen een groot voordeel is bij de dimensionering 
van het rioolstelsel. De certifi catie is opgenomen in KOMO 
attest-met-productcertifi caat nummer 500.

Hoogwaardige dakbaan met 
uitzonderlijk hechtend vermogen
Profatec prevENt is een elastomeer gemodifi ceerde 
gebitumineerde polyester-glas trilaminaat. Speciale 
elastomere modifi caties zorgen voor een driedimensionaal 
vertakt netwerk in het bitumen waardoor het bitumen sterk 
elastisch wordt (>1000%). Tevens neemt de hechtkracht met 
een factor 5 toe. In combinatie met een 300 grams polyester-
glas trilaminaat ontstaat een uiterst sterke en dimensioneel 
stabiele dakbaan.
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Trilaminaat met prevENt technologie
1  Afwerking bovenzijde leislag
2  Elastomeer gemodifi ceerd wortelwerende bitumen
3  Trilaminaat polyester-composiet inlage

 – Spunbond polyestervezels
 –  Raster van glasvezeldraden 
 – Spunbond polyestervezels
4  Elastomeer gemodifi ceerd wortelwerende bitumen
5  Wegbrandfolie
6  Expandeerbare natuurlijke  grafi etkristallen - prevENt®

Profatec prevENt FLL green
Toepasbaar als toplaag in meerlaagse dakbedekkings-
constructies onder tuindaken.

• Voorzien van KOMO attest-met-productcertifi caat nummer 
CTG 500 

• Profatec prevent is voorzien van FLL-goedkeuring
• Verwerking: zie KOMO attest-met-productcertifi caat
• Profatect prevent FLL green wordt geleverd in de originele 

benaming waarmee het certifi caat  is verkregen

Profatec engineered roofi ng 
systems:
• Besteksystematiek online en op maat
• Dakinspecties met adviesrapporten 
• Meerjarenplanningen voor daken
• Begeleiden van werken
• Technische helpdesk
• Complete website
• Bouwfysische berekeningen
• Windbelastingsberekeningen

Het ideale groendak is langdurig veilig waterdicht 
met Profatec prevENt
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Wat zijn de mogelijkheden bij begroeide daken?

Extensieve dakbegroeiingen
Deze systemen zijn voorzien van beplantingen 
die weinig onderhoud vragen. Zij volstaan 
met een geringe opbouwdikte in de vorm van 
begroeiingsubstraat. De sedumbeplanting, 
eventueel aangevuld met siergrassen en kruiden, 
zorgt voor een optimale bescherming van 
het dakbedekkingsysteem. Daarnaast hebben 
deze systemen een esthetische waarde en een 
waterbergend vermogen. Een goed ontworpen 
systeem draagt bij aan betere akoestische en 
thermische prestaties van het dak.

Intensieve dakbegroeiingen of daktuinen
Deze systemen zijn voorzien van een gazon en / 
of beplantingen die regelmatig onderhoud nodig 
hebben. De variaties hiermee zijn nagenoeg 
onbeperkt, zodat u een fraaie tuin op dakniveau 
kunt creëren. De pakkethoogte is aanzienlijk groter 
en de functie van een goed functionerend drainage-
systeem is in deze onontbeerlijk. Struiken, bomen 
en heesters kunnen naast bodembedekkers 
eenvoudig worden aangeplant. Het ontworpen 
systeem kent uitsluitend beperkingen in de toege-
stane maximale belasting van de onderconstructie.

Multifunctionele gebruiksdaken
Deze daken zijn voorzien van een intensieve 
dakbegroeiing in combinatie met dakbestrating. 
Allerlei combinaties zijn nu mogelijk. Een 
intensieve dakbegroeiing in combinatie met 
speelvoorzieningen of wandelpaden of in 
combinatie met autoverkeer. De creatieve geest 
kan zijn gang gaan. In geval van autoverkeer zijn 
de belastingen aanzienlijk hoger. Hiermee dient in 
de ontwerpfase rekening te worden gehouden.
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Uitgekiende systemen voor elke toepassing

Extensief begroeide daken Toepassingen Materialen

Sedumbeplanting 
evt. aangevuld met 

siergrassen of kruiden

Substraatlaag 

Drainagemat 

Profatec prevENt, wortelbe-
stendig dakbedekkingssysteem

Thermische isolatie

Dampremmende laag 

• dakhelling tot 15°
 warm dak
 omkeerdak

• dakhelling 15° - 30°
 uitsluitend warm dak

• dakhelling > 30°
 uitsluitend op aanvraag

•  sedum scheuten of plugplanten extensief 
substraat ca. 6 à 8 cm (inclusief 15% 
zetting) 
IKOgreen drainagemat 4+1
wortelbestendig dakbedekkingssysteem 

•  vegetatiemat met sedumplanten
extensief substraat ca. 5 cm
IKOgreen drainagemat 4+1
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Intensief begroeide daken Toepassingen Materialen

Beplanting van heesters,
struiken / bomen of gazon

Substraatlaag 

Waterreservoir 

Drainagemat 

Profatec prevENt, wortelbe-
stendig dakbedekkingssysteem

Thermische isolatie

 Dampremmende laag

• dakhelling tot ≤ 3%
 ongeïsoleerd
 warm dak
 omkeerdak

• beplanting in
 combinatie met
 wandelpaden mogelijk

•  Heesters, struiken en bomen of gazon 
(grasdak)
intensief substraat ca. 20 cm bij
grasdaken of dikte afhankelijk van soort 
gekozen begroeiing
waterreservoirplaten WSM50 IKOgreen 
drainagemat 4+1
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Multifunctionele gebruiksdaken Toepassingen Materialen

Bestrating

Bestratingszand + 
funderingslaag

Drainagemat 

Bescherm / glijfolie 

Profatec prevENt, wortel -
bestendig dakbedekkings-

systeem (bij dakbegroeiing)

• dakhelling tot ≤ 3°
 ongeïsoleerd
 warm dak
 omkeerdak

• bestrating in combinatie
 met gedeeltelijke 
 beplanting

• combinatie met 
 intensief begroeide 
 daken mogelijk

•  Bestrating (klinkers of tegels)
stabilisé + rijnzand RAW ca. 3 - 5 cm
funderingslaag 0/20 ca. 20 cm IKOgreen 
drainagemat 4+1 of
drainagemat 620 / 620 hd
bij zware belastingen
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
bescherm / glijfolie TSF 100
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Drainagebaan ND 4+1 en waterreservoir

• Toepassing: kunststof drainage-
baan met waterreservoir en 
beschermingslaag bij intensieve 
en extensieve dakbegroeiing

• Boven: niet geweven 
polypropyleen (PP)

• Noppenkern: slagvast 
polystyreen (HIPS)

• Onder: dampdoorlatend niet 
geweven polypropyleen (PP) 

• Dikte: 11 mm
• Druksterkte: 700 kN/m²

Drainagebaan ND 620 of ND620 hd en beschermlaag

• Toepassing: kunststof 
drainagebaan met 
hoge druksterkte en 
beschermingslaag bij intensieve 
dakbegroeiing 

• Boven: niet geweven 
polypropyleen (PP)

• Noppenkern: slagvast 
polystyreen (HIPS)

• Onder: dampdoorlatend niet 
geweven polypropyleen (PP) 

• Dikte: 11 mm
• Druksterkte: 850 / 1100 (hd) kN/

m²

Substraatplaten ND SM-50

• Toepassing: minerale wol 
als substraat vervanger bij 
extensieve dakbegroeiing b.v. 
onder vegetatiematten of met 
gestoken gaten bij plugplanten

• Materiaal: steenwol, 
SG 80 kg/m³

• Capaciteit: 30 l/m² = 80 Vol.%
• Afmetingen: 100 x 60 x 5 cm
• Gewicht droog: ±  4 kg/m²
• Gewicht verzadigd: ±  34 kg/m²

Waterreservoirplaten ND WSM-50

• Toepassing: minerale wol met 
hoog waterhoudend vermogen 
als water-reservoir bij intensieve 
dakbegroeiing

• Materiaal: steenwol, 
SG 120 kg/m³

• Capaciteit: 40 l/m² = 80 Vol.%

• Afmetingen: 100 x 60 x 5 cm
• Gewicht droog: ±  6 kg/m²
• Gewicht verzadigd: ±  46 kg/m²

Glij- en beschermfolie ND TSF-100

•  Toepassing: bescherming 
dakbedekking tegen extreme 
statische en dynamische 
belastingen bij berijdbare daken

• Materiaal: gemodifi ceerde HDPE
• Kleur: zwart

• Afmetingen: 
100 x 1 m of 100 x 2 m

• Dikte: 1 mm
• Gewicht: 930 g/m²

ND Sedumstekken

• Toepassing: extensieve dak-
begroeiing op platte daken op 
substraat of op substraat-platen 
afgedekt met mineraalsubstraat

• Materiaal: mengsel 20 mm 
lange stekken van 5 - 7 
verschillende sedumsoorten

• Levering: in zakken van 1 kg
• Verbruik: 50 - 100 g/m²

ND Plugplanten  /  sedum - kruiden - siergrassen

• Toepassing: extensieve 
dakbegroeiing op  platte daken 
op substraat of in substraat-
platen (de laatste ook op 
hellende daken)

• Levering: per soort, 50 stuks in 
platen 

• Verbruik: minimaal 16 planten 
per m²

ND Vegetatiematten

•  Toepassing: extensieve 
dakbegroeiing op platte daken 
op substraat of op substraat-
platen (de laatste ook op 
hellende daken)

• Levering: op kokos of kunststof 
matten voorgekweekte 
sedumplanten, 5 - 8 
verschillende sedumsoorten 
per mat  

• Afmeting: 3 x 1,20 m 

Extensief substraat ND DGS-E

• Toepassing: groeisubstraat voor meer-laagse 
extensief begroeide daksystemen

• Materiaal: mengsel van organische en 
minerale bestanddelen samengesteld  
conform de FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 40 Vol.%

Intensief substraat ND DGS-I

• Toepassing: groeisubstraat voor intensief 
begroeide daksystemen

• Materiaal: mengsel van organische en 
minerale bestanddelen samengesteld  
conform de FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 55 Vol.%

Mineraal substraat ND DGC-M

• Toepassing: groeisubstraat voor een-laagse 
extensief begroeide daksystemen of als 
afdeklaag op substraatplaten

• Materiaal: minerale bestanddelen 
samengesteld conform de 
FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 26 Vol.%

Levering groeisubstraten 

• Zakken van 50 liter
• Big bags van 1 m³ - 1000 liter
• Los gestort 28 m³ (vrachtwagen evt. met 

transportband)
• Silo vrachtwagen geblazen per 27 m³ 
    (mogelijkheden op aanvraag)

Accessoires

• Wortelwerende folie ND WSB50, dik 0,5 mm 
op rol van 25 x 6 / 8 m, gewicht 475 g/m²

• Wortelwerende folie ND WSB80, dik 0,8 mm 
op rol van 25 x 6 / 8 m, gewicht 760 g/m²

• Drainagestrip ND strip 150, op rol van 30 m, 
afmeting 30 x 0,15 m

• Drainagestrip ND strip 300, op rol van 30 m, 
afmeting 30 x 0,30 m

• Drainagestrip, afmetingen op aanvraag
• Drainagestrip connectors
• Controleput ND RS8 (verzinkt staal 30x30 cm)
• Verhogingselement ND RSA 10 (voor ND 

RS8)
• Rooster ND GD30 (voor ND RS8)
• Controleput ND RS30 (polyethylene Ø 30 cm)
• Controleput ND RS50 (polyethyleen Ø 50 cm)
• Telescoopgoot ND TR80
• Drainagegoot ND FR81/ ND FR82
• Greenliner kunststof scheidingsprofi el
• Greenliner scheidingsprofi el (verzinkt staal)
• Dakrandprofi el ND RP100 / ND RP101 

(aluminium)
• Foliesnijder (voor wortelwerende folie)
• Profi  plugsteker ND PLS (voor 

substraatplaten) 
• Sjabloon ND PS (voor substraatplaten)
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Uitgekiende systemen voor elke toepassing

Extensief begroeide daken Toepassingen Materialen

Sedumbeplanting 
evt. aangevuld met 

siergrassen of kruiden

Substraatlaag 

Drainagemat 

Profatec prevENt, wortelbe-
stendig dakbedekkingssysteem

Thermische isolatie

Dampremmende laag 

• dakhelling tot 15°
 warm dak
 omkeerdak

• dakhelling 15° - 30°
 uitsluitend warm dak

• dakhelling > 30°
 uitsluitend op aanvraag

•  sedum scheuten of plugplanten extensief 
substraat ca. 6 à 8 cm (inclusief 15% 
zetting) 
IKOgreen drainagemat 4+1
wortelbestendig dakbedekkingssysteem 

•  vegetatiemat met sedumplanten
extensief substraat ca. 5 cm
IKOgreen drainagemat 4+1
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Intensief begroeide daken Toepassingen Materialen

Beplanting van heesters,
struiken / bomen of gazon

Substraatlaag 

Waterreservoir 

Drainagemat 

Profatec prevENt, wortelbe-
stendig dakbedekkingssysteem

Thermische isolatie

 Dampremmende laag

• dakhelling tot ≤ 3%
 ongeïsoleerd
 warm dak
 omkeerdak

• beplanting in
 combinatie met
 wandelpaden mogelijk

•  Heesters, struiken en bomen of gazon 
(grasdak)
intensief substraat ca. 20 cm bij
grasdaken of dikte afhankelijk van soort 
gekozen begroeiing
waterreservoirplaten WSM50 IKOgreen 
drainagemat 4+1
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Multifunctionele gebruiksdaken Toepassingen Materialen

Bestrating

Bestratingszand + 
funderingslaag

Drainagemat 

Bescherm / glijfolie 

Profatec prevENt, wortel -
bestendig dakbedekkings-

systeem (bij dakbegroeiing)

• dakhelling tot ≤ 3°
 ongeïsoleerd
 warm dak
 omkeerdak

• bestrating in combinatie
 met gedeeltelijke 
 beplanting

• combinatie met 
 intensief begroeide 
 daken mogelijk

•  Bestrating (klinkers of tegels)
stabilisé + rijnzand RAW ca. 3 - 5 cm
funderingslaag 0/20 ca. 20 cm IKOgreen 
drainagemat 4+1 of
drainagemat 620 / 620 hd
bij zware belastingen
thermische isolatie IKO enertherm, 
PIR-isolatie bij warmdak systeem
bescherm / glijfolie TSF 100
wortelbestendig dakbedekkingsysteem

Drainagebaan ND 4+1 en waterreservoir

• Toepassing: kunststof drainage-
baan met waterreservoir en 
beschermingslaag bij intensieve 
en extensieve dakbegroeiing

• Boven: niet geweven 
polypropyleen (PP)

• Noppenkern: slagvast 
polystyreen (HIPS)

• Onder: dampdoorlatend niet 
geweven polypropyleen (PP) 

• Dikte: 11 mm
• Druksterkte: 700 kN/m²

Drainagebaan ND 620 of ND620 hd en beschermlaag

• Toepassing: kunststof 
drainagebaan met 
hoge druksterkte en 
beschermingslaag bij intensieve 
dakbegroeiing 

• Boven: niet geweven 
polypropyleen (PP)

• Noppenkern: slagvast 
polystyreen (HIPS)

• Onder: dampdoorlatend niet 
geweven polypropyleen (PP) 

• Dikte: 11 mm
• Druksterkte: 850 / 1100 (hd) kN/

m²

Substraatplaten ND SM-50

• Toepassing: minerale wol 
als substraat vervanger bij 
extensieve dakbegroeiing b.v. 
onder vegetatiematten of met 
gestoken gaten bij plugplanten

• Materiaal: steenwol, 
SG 80 kg/m³

• Capaciteit: 30 l/m² = 80 Vol.%
• Afmetingen: 100 x 60 x 5 cm
• Gewicht droog: ±  4 kg/m²
• Gewicht verzadigd: ±  34 kg/m²

Waterreservoirplaten ND WSM-50

• Toepassing: minerale wol met 
hoog waterhoudend vermogen 
als water-reservoir bij intensieve 
dakbegroeiing

• Materiaal: steenwol, 
SG 120 kg/m³

• Capaciteit: 40 l/m² = 80 Vol.%

• Afmetingen: 100 x 60 x 5 cm
• Gewicht droog: ±  6 kg/m²
• Gewicht verzadigd: ±  46 kg/m²

Glij- en beschermfolie ND TSF-100

•  Toepassing: bescherming 
dakbedekking tegen extreme 
statische en dynamische 
belastingen bij berijdbare daken

• Materiaal: gemodifi ceerde HDPE
• Kleur: zwart

• Afmetingen: 
100 x 1 m of 100 x 2 m

• Dikte: 1 mm
• Gewicht: 930 g/m²

ND Sedumstekken

• Toepassing: extensieve dak-
begroeiing op platte daken op 
substraat of op substraat-platen 
afgedekt met mineraalsubstraat

• Materiaal: mengsel 20 mm 
lange stekken van 5 - 7 
verschillende sedumsoorten

• Levering: in zakken van 1 kg
• Verbruik: 50 - 100 g/m²

ND Plugplanten  /  sedum - kruiden - siergrassen

• Toepassing: extensieve 
dakbegroeiing op  platte daken 
op substraat of in substraat-
platen (de laatste ook op 
hellende daken)

• Levering: per soort, 50 stuks in 
platen 

• Verbruik: minimaal 16 planten 
per m²

ND Vegetatiematten

•  Toepassing: extensieve 
dakbegroeiing op platte daken 
op substraat of op substraat-
platen (de laatste ook op 
hellende daken)

• Levering: op kokos of kunststof 
matten voorgekweekte 
sedumplanten, 5 - 8 
verschillende sedumsoorten 
per mat  

• Afmeting: 3 x 1,20 m 

Extensief substraat ND DGS-E

• Toepassing: groeisubstraat voor meer-laagse 
extensief begroeide daksystemen

• Materiaal: mengsel van organische en 
minerale bestanddelen samengesteld  
conform de FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 40 Vol.%

Intensief substraat ND DGS-I

• Toepassing: groeisubstraat voor intensief 
begroeide daksystemen

• Materiaal: mengsel van organische en 
minerale bestanddelen samengesteld  
conform de FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 55 Vol.%

Mineraal substraat ND DGC-M

• Toepassing: groeisubstraat voor een-laagse 
extensief begroeide daksystemen of als 
afdeklaag op substraatplaten

• Materiaal: minerale bestanddelen 
samengesteld conform de 
FLL-richtlijnen

• Stortgewicht: 950 kg/m³
• Gewicht verdicht en verzadigd: 1500 kg/m³
• Waterhoudend vermogen: 26 Vol.%

Levering groeisubstraten 

• Zakken van 50 liter
• Big bags van 1 m³ - 1000 liter
• Los gestort 28 m³ (vrachtwagen evt. met 

transportband)
• Silo vrachtwagen geblazen per 27 m³ 
    (mogelijkheden op aanvraag)

Accessoires

• Wortelwerende folie ND WSB50, dik 0,5 mm 
op rol van 25 x 6 / 8 m, gewicht 475 g/m²

• Wortelwerende folie ND WSB80, dik 0,8 mm 
op rol van 25 x 6 / 8 m, gewicht 760 g/m²

• Drainagestrip ND strip 150, op rol van 30 m, 
afmeting 30 x 0,15 m

• Drainagestrip ND strip 300, op rol van 30 m, 
afmeting 30 x 0,30 m

• Drainagestrip, afmetingen op aanvraag
• Drainagestrip connectors
• Controleput ND RS8 (verzinkt staal 30x30 cm)
• Verhogingselement ND RSA 10 (voor ND 

RS8)
• Rooster ND GD30 (voor ND RS8)
• Controleput ND RS30 (polyethylene Ø 30 cm)
• Controleput ND RS50 (polyethyleen Ø 50 cm)
• Telescoopgoot ND TR80
• Drainagegoot ND FR81/ ND FR82
• Greenliner kunststof scheidingsprofi el
• Greenliner scheidingsprofi el (verzinkt staal)
• Dakrandprofi el ND RP100 / ND RP101 

(aluminium)
• Foliesnijder (voor wortelwerende folie)
• Profi  plugsteker ND PLS (voor 

substraatplaten) 
• Sjabloon ND PS (voor substraatplaten)
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daken met een geringer afschot is wel mogelijk, maar 
dan zijn er wel speciale drainagevoorzieningen nodig. 
Wanneer het afvoeren van het hemelwater uitsluitend 
binnendoor kan plaatsvinden, dan moeten er in het 
aangepaste drainagesysteem ten minste twee speciale 
afvoeren per dakzone worden aangebracht. Verder 
moet voorkomen worden dat de afvoeren dicht gaan 
zitten door het substraat of door vervuiling. Ook het 
risico van het naar binnen groeien van de beplanting via 
de hemelwaterafvoeren moet worden voorkomen. Op 
daken die zijn voorzien van hoge borstweringen wordt 
geadviseerd noodoverlopen of spuwers aan te brengen.

Veilig onderhoud
Bij het werken op hoogte geldt voor daken dat deze 
moeten voldoen aan het gestelde in de Arbowet en 
daarom dienen deze te worden voorzien van de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. Op plaatsen met dakbegroeiingen 
en daktuinen waarop regelmatig onderhoud moet 
worden uitgevoerd en die niet zijn voorzien van de 
nodige collectieve voorzieningen zoals borstweringen of 
hekwerken, dient minimaal een veiligheidsvoorziening 
aanwezig te zijn dat voldoet aan EN 795. Het IKOclip 
veiligheidssysteem voldoet volledig aan deze eisen.

Dakbelastingen
Bij het ontwerpen van een dakbegroeiing of daktuin dient 
rekening gehouden te worden met het gewicht van het 
systeem, waarbij er een groot verschil is in het gewicht in 
droge toestand en het gewicht van een met water verzadigd 
systeem. In het algemeen zal bij extensieve dakbegroeiingen 
het gewicht in droge toestand niet voldoende zijn om dit 
bij een losliggend dakbedekkingssysteem als ballastlaag te 
laten functioneren. Er dient in de praktijk ook rekening mee 
gehouden te worden dat de totale dakbedekkingsconstructie 
volgens de geldende regelgeving wordt bevestigd aan de 
onderliggende dakvloer. Voor de constructieve berekening 
van de belasting dient echter rekening gehouden te worden 
met het gewicht van een met water verzadigd nat systeem. 

Bij intensieve dakbegroeiingen en multifunctionele 
gebruiksdaken dient de opbouwdikte en de samenstelling 
van de constructie ter plaatse van de afzonderlijke delen 
vastgesteld te worden, aan de hand waarvan de constructeur 
de hiervoor benodigde berekeningen kan maken. 

Helling en drainage
Bij dakbegroeiingen en daktuinen wordt een dakvlak 
met een blijvend afschot naar de hemelwaterafvoeren 
geadviseerd (ca. 15 mm/m1). Een dakbegroeiing op 
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Kenmerken en voordelen

Akoestiek
De verbetering van de akoestische waarden van een dak 
dat is voorzien van een dakbegroeiing of daktuin, kan 
een belangrijke rol spelen bij het al of niet treffen van 
geluidsbeperkende maatregelen bij een gebouw. Op 
verzoek kunnen eventueel de indicatieve waarden voor 
de mogelijke geluidsreductie worden verstrekt.

Waterretentie (vermindering 
wateroverlast)
De reductie van de waterafvoer is een groot voordeel. 
Uit resultaten van praktische beproevingen blijkt dat het 
gemiddelde extensieve groensysteem ongeveer 50% van 
het regenwater dat erop valt, tijdelijk kan absorberen maar 
ook de doorstroming van water vertraagt, waardoor de 
druk op het hemelwaterafvoersysteem en het risico van 
wateroverlast aanzienlijk worden gereduceerd. Intensieve 
groensystemen met een voldoende opbouwhoogte 
noodzakelijk om planten te ondersteunen, kunnen ca. 75% 
van het regenwater absorberen. Uit tests blijkt verder dat 
er bij grotere opbouwhoogten zelfs tot ca. 90% van het 
regenwater kan worden vastgehouden.

Warmtetransmissie
De isolatiewaarde van het dak dat deel uitmaakt van de 
dakbedekkingsconstructie, kan bij begroeide daken het 
energieverbruik van een gebouw tot ca. 10% verlagen. 
Indien gewenst kan een volledig gespecifi ceerde opbouw 
met behulp van een bouwfysische berekening volledig 
worden doorgerekend.

De voordelen van begroeide 
daken zijn:
• Het leveren van een bijdrage aan verbetering van het 

milieu;

• Verbetering van het esthetisch zicht op daken;

• Een gecontroleerde en gereduceerde afvoer van 
hemelwater;

• Vermindering van geluidsoverlast door verbeterde 
akoestische waarden;

• Vermindering van energieverbruik door betere 
thermische waarden;

• Bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

• Verlenging van de levensduur van het 
dakbedekkingssysteem;

• Extensief begroeide daken vragen slechts weinig 
onderhoud;

• Intensief begroeide daken of daktuinen zijn geschikt 
voor recreatie.

Energie besparende en creërende daksystemen.
Nebiprofa bv
MEMBER OF THE IKO GROUP

Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl
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daken met een geringer afschot is wel mogelijk, maar 
dan zijn er wel speciale drainagevoorzieningen nodig. 
Wanneer het afvoeren van het hemelwater uitsluitend 
binnendoor kan plaatsvinden, dan moeten er in het 
aangepaste drainagesysteem ten minste twee speciale 
afvoeren per dakzone worden aangebracht. Verder 
moet voorkomen worden dat de afvoeren dicht gaan 
zitten door het substraat of door vervuiling. Ook het 
risico van het naar binnen groeien van de beplanting via 
de hemelwaterafvoeren moet worden voorkomen. Op 
daken die zijn voorzien van hoge borstweringen wordt 
geadviseerd noodoverlopen of spuwers aan te brengen.

Veilig onderhoud
Bij het werken op hoogte geldt voor daken dat deze 
moeten voldoen aan het gestelde in de Arbowet en 
daarom dienen deze te worden voorzien van de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. Op plaatsen met dakbegroeiingen 
en daktuinen waarop regelmatig onderhoud moet 
worden uitgevoerd en die niet zijn voorzien van de 
nodige collectieve voorzieningen zoals borstweringen of 
hekwerken, dient minimaal een veiligheidsvoorziening 
aanwezig te zijn dat voldoet aan EN 795. Het IKOclip 
veiligheidssysteem voldoet volledig aan deze eisen.

Dakbelastingen
Bij het ontwerpen van een dakbegroeiing of daktuin dient 
rekening gehouden te worden met het gewicht van het 
systeem, waarbij er een groot verschil is in het gewicht in 
droge toestand en het gewicht van een met water verzadigd 
systeem. In het algemeen zal bij extensieve dakbegroeiingen 
het gewicht in droge toestand niet voldoende zijn om dit 
bij een losliggend dakbedekkingssysteem als ballastlaag te 
laten functioneren. Er dient in de praktijk ook rekening mee 
gehouden te worden dat de totale dakbedekkingsconstructie 
volgens de geldende regelgeving wordt bevestigd aan de 
onderliggende dakvloer. Voor de constructieve berekening 
van de belasting dient echter rekening gehouden te worden 
met het gewicht van een met water verzadigd nat systeem. 

Bij intensieve dakbegroeiingen en multifunctionele 
gebruiksdaken dient de opbouwdikte en de samenstelling 
van de constructie ter plaatse van de afzonderlijke delen 
vastgesteld te worden, aan de hand waarvan de constructeur 
de hiervoor benodigde berekeningen kan maken. 

Helling en drainage
Bij dakbegroeiingen en daktuinen wordt een dakvlak 
met een blijvend afschot naar de hemelwaterafvoeren 
geadviseerd (ca. 15 mm/m1). Een dakbegroeiing op 

9

N
/0

1/
IK

O
gr

ee
n/

02
/o

kt
08

  
A

TA
23

77
-2

1

Kenmerken en voordelen

Akoestiek
De verbetering van de akoestische waarden van een dak 
dat is voorzien van een dakbegroeiing of daktuin, kan 
een belangrijke rol spelen bij het al of niet treffen van 
geluidsbeperkende maatregelen bij een gebouw. Op 
verzoek kunnen eventueel de indicatieve waarden voor 
de mogelijke geluidsreductie worden verstrekt.

Waterretentie (vermindering 
wateroverlast)
De reductie van de waterafvoer is een groot voordeel. 
Uit resultaten van praktische beproevingen blijkt dat het 
gemiddelde extensieve groensysteem ongeveer 50% van 
het regenwater dat erop valt, tijdelijk kan absorberen maar 
ook de doorstroming van water vertraagt, waardoor de 
druk op het hemelwaterafvoersysteem en het risico van 
wateroverlast aanzienlijk worden gereduceerd. Intensieve 
groensystemen met een voldoende opbouwhoogte 
noodzakelijk om planten te ondersteunen, kunnen ca. 75% 
van het regenwater absorberen. Uit tests blijkt verder dat 
er bij grotere opbouwhoogten zelfs tot ca. 90% van het 
regenwater kan worden vastgehouden.

Warmtetransmissie
De isolatiewaarde van het dak dat deel uitmaakt van de 
dakbedekkingsconstructie, kan bij begroeide daken het 
energieverbruik van een gebouw tot ca. 10% verlagen. 
Indien gewenst kan een volledig gespecifi ceerde opbouw 
met behulp van een bouwfysische berekening volledig 
worden doorgerekend.

De voordelen van begroeide 
daken zijn:
• Het leveren van een bijdrage aan verbetering van het 

milieu;

• Verbetering van het esthetisch zicht op daken;

• Een gecontroleerde en gereduceerde afvoer van 
hemelwater;

• Vermindering van geluidsoverlast door verbeterde 
akoestische waarden;

• Vermindering van energieverbruik door betere 
thermische waarden;

• Bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

• Verlenging van de levensduur van het 
dakbedekkingssysteem;

• Extensief begroeide daken vragen slechts weinig 
onderhoud;

• Intensief begroeide daken of daktuinen zijn geschikt 
voor recreatie.
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Een beter milieu begint op dak
Daken spelen een cruciale rol in het energiebeheer van 
gebouwen. De enorme dakoppervlakken dienen niet 
alleen duurzaam waterdicht te zijn, maar bieden de 
gebouweigenaar ook een waaier aan energiebesparende 
en energiecreërende mogelijkheden. De meerwaarde van 

deze daken wordt verkregen door middel van duurzame 
dakbedekkingssystemen die zijn voorzien van een hoog 
rendement isolatiemateriaal, door het plaatsen van 
waterbufferende groendaksystemen of door het creëren 
van eigen energie door het plaatsen van zonnepanelen. 

De duurzame oplossingen van Nebiprofa

De all-in-one ECO dakbaan.  
Combineert alle technologieën  
op het gebied van duurzaamheid  
in één product. All-in-one ECO dakbaan

ATA-01579_N-ProfactecEco-Nebiprofa-Versie2.indd   1

20/09/11   10:02

solar
®

Fotovoltaïsche zonnecellen.  
Maakt van het dak een  
energieproducent. 

Duurzaam daksysteemmet gegarandeerd hoog rendement 

solar
®
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reflect
®

Reflecterende bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingen. 
Energiebesparend.

Hitte reflecterende, energiebesparende dakbaan

reflect dak ®

reflect
®

ATA2377-18_N-IkoReflect-Nebi.indd   1
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Innovatieve groendaksystemen.  
Zuivert de lucht. Waterbufferende  
functie.

Innovatieve groendaksystemen

green ®
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TPE
spectraplan  

De meest milieuvriendelijke  
kunststof dakbedekking.  
Hergebruik van regenwater.  
Uitstekende levensduur.

Het meest milieuvriendelijke  kunststof dakbedekkingssysteem

TPE

spectraplan

enertherm
®

Hoog rendement PIR isolatie voor  
platte en hellende daken, vloeren  
en (spouw)muren.

Een systeem voor elke toepassing

enertherm ®
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