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Vier seizoenen, 
één dakrol
IKO summa staat voor de eerste van een nieuwe generatie bitumineuze waterdichtingen 
die u, als vakman, toelaat om steeds een uiterst kwalitatief eindresultaat op te leveren.  
Dankzij permanent onderzoek en vooruitstrevende innovaties biedt IKO u een unieke 
oplossing voor uw grootste uitdagingen. Het plaatsingsgemak, de beloopbaarheid,  
de technische uitmuntendheid én de strakke afwerking, IKO summa garandeert het u allemaal.

Onze jarenlange expertise in het ontwikkelen van bitumineuze waterdichting, onze vele 
gesprekken met dakdekkers en onze ervaring op het dak hebben geleid tot de creatie van 
deze nieuwe dakrol gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Een dakrol waarmee u zorgeloos het 
hele jaar door mooi werk aflevert. Fier zijn op uw harde werk was nog nooit zo eenvoudig.
In welk seizoen dan ook.

Vier seizoenen, één dakrol
IKO summa hecht zich zeer goed aan elk type ondergrond,  
ongeacht de koude of snikhete temperaturen. De hittebestendigheid 
van deze nieuwe bitumen zorgt er voor dat de dakrol steeds goed 
beloopbaar blijft. Daarenboven is uitstekende UV bestendigheid 
blijvend gegarandeerd.

Geschikt voor alle oppervlakken
Dankzij de 250 g/m² trilaminaat inlage blijft de dakrol stabiel in alle 
weersomstandigheden. Door de flexibiliteit van de bitumen blijft de 
dakrol toch moeiteloos te installeren op grote en kleine oppervlakken 
en daar waar meer detailafwerking vereist is.

Perfecte afwerking gegarandeerd
IKO summa is een mooi afgewerkte dakrol. Dankzij de uitstekende 
hechting én de kleurstabiliteit van de donkere leischilfers krijgt u een 
knap esthetisch resultaat waar u jarenlang fier op kunt zijn.

Duurzaam
Vernieuwing in de bouwsector is vandaag onlosmakelijk verbonden 
met aandacht voor het milieu. Daarom werd bij de ontwikkeling van 
IKO summa ook gefocust op het ecologische aspect. De rol bestaat 
voor een groot deel uit gerecycleerd materiaal en kan op zijn beurt 
ook gerecycleerd worden. IKO summa is geschikt voor ph-neutraal 
regenwaterrecuperatie dankzij de kwalitatieve minerale afwerking 
met leischilfers. Dit alles maakt van IKO summa de perfecte oplossing 
voor duurzame projecten.



NIEUWE GENERATIE COATING  
POE – POLYOLEFIN ELASTOMEER

 – Goede beloopbaarheid, geen voetafdrukken
 – Zeer goede hechting aan de ondergrond
 – Flexibel, gemakkelijk te plaatsen

TECHNISCH UITMUNTEND
 – Dimensioneel stabiel – Trilaminaat – 250 g/m²
 – Bijzonder sterk – Trek 1000 l / 900 b

MOOIE ESTHETISCHE AFWERKING
 – Sterke hechting leischilfers
 – Fraaie donkere afwerking
 – Stabiele kleur

ECOLOGISCH
 – Recycleerbaar 
 – Deels samengesteld uit gerecycleerd materiaal 
 – Geschikt voor regenwaterrecuperatie

“IKO summa is ontzettend soepel 
en dus zeer eenvoudig om vlot te 
leggen. Het bitumen smelt ook 
goed, waardoor er minder gas en 
vlam nodig is om alles mooi te 
laten aansluiten.”

Henk B.

“Ik zie geen enkele afdruk in de 
rollen na het branden. Dit maakt 
het resultaat niet alleen mooier. Ik 
voel me tijdens het branden ook 
meer op mijn gemak, omdat ik 
mij geen zorgen moet maken over 
eventuele afdrukken.”

Johan L.

De 4 voordelen van IKO summa
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DAKDICHTING l WATERDICHTING l ISOLATIE

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, vloeibare waterdichting en isolatie en heeft 
haar Europese hoofdzetel in Antwerpen. IKO is internationaal actief met 30 fabrieken en 4500 werknemers. 
Onze missie is om duurzame en ecologisch verantwoorde waterdichtings- en isolatietotaaloplossingen te bieden 
voor gebouwen. IKO produceert alle componenten zelf, onder één merk: bitumineuze en kunststof dakbanen, 
hoogrendements PIR-isolatie en vloeibare waterdichtingssystemen.

IKO summa dakrol

Technische eigenschappen

Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%) 1000

Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%) 900

Rek L (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.) 50

Rek B (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.) 55

Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) ≥ 150

Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom) ≤ -15/-25

Vloeitemperatuur (EN 1110) ≥ 130

Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm) ≥ 500

Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV) ≤ 0.3

Brandwerendheid Broof(t1)

Hechting van de leislag (EN 12039 MDV % ± 5%) 5

POE bitumen coating 
(koude buig -25°C)

POE bitumen coating 
(koude buig -15°C)

Esthetische mineraal afwerking 
met hoge hechting

Polyester trilaminaat 250 g/m²
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