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Dik, dikker, dikst! Supersterk gewapend
EPDM-membraan
Supersterk EPDM membraan voor afdichting van
platte daken
U mag rekenen op een extreem lange levensduur van 50
jaar en méér. Tevens is Tiplon 100% recycleerbaar en
vereist het geen onderhoud. Dankzij het Tiplonmembraan bent u bijzonder sterk gewapend tegen
alle extreme omstandigheden die uw dak in de
toekomst op de proef zullen stellen. Tiplon is blijvend
elastisch, beloopbaar en bovendien 100% uv-,
ozonbestendig en sterk hagelbestendig. Er is wereldwijd
al meer dan 10 miljoen m 2 van geplaatst. Garantie
dankzij ervaring!
Tiplon EPDM is 1,50 mm of 1,80 mm dik. Tiplon geeft
zekerheid en biedt ook nog een bijkomende troef: het
membraan is 3,05 m breed en 15,25 m lang, wat
resulteert in 80% minder naadverbindingen op het dak.
Vergeet vooral de Pre-tape niet. Deze vooraf in de
fabriek aangebrachte zelfklevende nadentape maakt
het u erg gemakkelijk. U maakt uw naden tot wel 70%
sneller en uw duurzame naadverbindingen zijn
gegarandeerd 7,5 cm breed. Tiplon: kwaliteit zonder
compromissen, gewapend tegen alle
weersomstandigheden.
Het Tiplon volkern membraan bestaat uit een EPDMtoplaag, een sterke polyesterdrager als wapening en
een volwaardige EPDM-onderlaag. Deze interne
wapening zorgt voor stabiliteit en een zeer hoge
inscheursterkte. Net omdat Tiplon zo dik is, zorgt het
voor een hoge ponsweerstand.
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een waterdichte toekomst, 50 jaar en langer!
Le succès de nos toitures repose sur deux principes
de base : nos produits durables de haute qualité et
un installation sans défaut. Ensemble, ils vous
garantissent une toiture étanche à vie. Pour un
avenir étanche, pour 50 ans et au-delà !
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Materials.
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