
Productomschrĳ ving

ROOF TOP HEAT MINERAL is een toplaag van een 2-laagse 
bitumen dakbedekking voor een waterdicht plat dak. 
Deze dakrol heeft een extra sterke gecombineerde 
wapening waardoor hĳ  niet scheurt en beloopbaar is en 
ook bestand is tegen extreme temperatuursverschillen. 
De bovenzĳ de van deze toplaag is afgewerkt met 
een grĳ ze leislag als extra UV bescherming en 
de onderzĳ de is voorzien van een wegbrandfolie die 
fungeert als kleefstof bĳ  het verhitten van de dakrol.
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Toepassing

Te gebruiken als toplaag in een 2-laags systeem op platte daken met een lichte hellingsgraad van minimum 2°. 
Zowel voor nieuwbouw als renovatie. Bĳ  renovatie dient de bestaande dakbedekking als onderlaag indien deze 
nog in goede staat is. Eveneens te gebruiken bĳ  een 1-laags systeem bĳ  hellende daken > 8°.
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beschermt je woning.

ROOF TOP HEAT MINERAL
Bitumineuze toplaag

Voordelen
❱  Blĳ vende fl exibiliteit, ook bĳ  extreme weersomstandigheden
❱  Betrouwbare en waterdichte afdichting van het dak
❱  Geschikt voor elk type van dakconstructie: nieuwbouw of renovatie
❱  Lange levensduur van 30 jaar 
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Materiaal Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

GeenBitumineuze 
dakrol

Grĳ s 6 Strekkende meter 
met een breedte 

van 1 m

Per strekkende meter 1 Neen

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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Hoe bereid ik het oppervlak voor?

•   Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ .
•    Bĳ  renovatie, herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde

bitumen ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE verstevigd met de scheurvaste 
polyester mat ANTI-SCHEUR. Bĳ  nieuwbouw, is er ROOF BASE STICK als onderlaag 
aangebracht.

Hoe gebruik ik het product?

•   Plaats eerst de ROOF TOP HEAT MINERAL op het dakoppervlak. Begin steeds bĳ  het laagste 
punt van het dak namelĳ k de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de toplaag in dezelfde 
richting als de banen van de onderlaag of de bestaande dakbedekking die dienst doet als 
onderlaag, maar verspring met 50 cm. Halveer dus eerst de baanbreedte van de eerste dakrol.

•   Leg de dakrol waar hĳ  moet komen, rol hem een beetje af met je voet en lĳ n hem mooi uit. 
Rol hem daarna terug op. Richt de brander schuin op de onderkant van de rol (30% van de 
vlam gericht naar de rol en maximum 70% gericht naar het dakoppervlak). Je beweegt de 
brander lichtjes van de ene kant van de dakrol naar de andere kant en je duwt met je voet 
de rol stevig naar voren. Wanneer de folie een beetje smelt is het al voldoende en ga je 
verder met je brander. Blĳ f nooit met je brander te lang op 1 punt. Bĳ  een goede hoeveelheid 
branden is en een kleine bitumen rups zichtbaar aan de rand van de dakrol. 

•   Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bĳ  het plaatsen van de volgende 
dakrol. Snĳ  eerst de rol op maat af, lĳ n hem uit en rol hem daarna terug op. 
Breng vervolgens met behulp van de brander de dakrol aan. 

•   Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen de 
verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten opzichte van 
de onderliggende en naastliggende dakbanen. Snĳ  steeds de dakrol op maat af en 
rol hem terug op en lĳ n hem uit alvorens te branden. Werk zo het dakoppervlak verder af. 

•   Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken ROOF TOP HEAT MINERAL. Zorg dat de 
strook de dakopstand volledig bedekt en 15 cm van het dakoppervlak. Snĳ  de dakrol in stroken 
van de juiste lengte. Snĳ  de hoekjes van de stroken schuin af.

•   Begin in de hoek van de dakopstand. Snĳ  de strook schuin in aan de bovenste kruising van 
de dakopstand. Breng een tweede schuine insnĳ ding aan in de hoek van je dakopstand. 
Brand eerst de onderste delen en werk naar boven toe. Plooi hem zoals de foto aangeeft. 

•   Werk nu de andere kant van de hoek af. Snĳ  de strook op maat en snĳ  de hoekjes schuin af. 
Snĳ  de strook schuin in zoals op de foto. Plooi de strook goed in de hoek. 
Brand eerst de onderste delen en werk naar boven toe. 

•   Werk de dakopstanden rondom rond eerst af. Snĳ  de stroken op maat. Snĳ  de hoekjes schuin 
af en zorg voor een overlap van minimum 10 cm. Verwĳ der de leislag daar waar er een overlap 
komt. Als de stroken klaar zĳ n, dan pas begin je met het branden. Druk de stroken zeer goed 
aan in de hoek van de dakopstand. Zorg dat er geen lege ruimte ontstaat. 
Gebruik hiervoor een dakroller. 

ROOF TOP HEAT MINERAL
Bitumineuze toplaag
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