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 Beter beschermd met professionele kwaliteit
Je woning beschermen tegen vochtproblemen? Of je 
wooncomfort verbeteren? Met een product van Aquaplan ben 
je altijd zeker van professionele kwaliteit. Onze ervaring in de 
professionele bouwindustrie vertalen we steeds naar duurzame 
topproducten voor elke doe-het-zelver! Daarbij denken we 
zoveel mogelijk circulair en milieuvriendelijk.

 Je vindt Aquaplan overal 
Met een product van Aquaplan kan je altijd snel aan de slag. Je 
vindt onze producten zowel in doe-het-zelfzaken als online. Zo is 
je klus altijd snel klaar!

 Jouw ideale kluspartner 
Bij Aquaplan helpen we je graag met raad en daad bij het 
beschermen van je woning.

Ga voor handige tips & tricks naar:
www.aquaplan.com/inspiratie-blog

A   UAPLAN 
Onze missie

WIST JE DAT...
Meer dan 100 jaar ervaring in 
professionele dakbedekkingen 
en vochtbestrijding. Meer dan 
30 jaar ervaring in de doe-het-
zelf markt. W
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Een super elastische en waterdichte rubberbekleding voor het 
naadloos herstellen van oude en beschadigde bitumineuze daken. 
Het vormt na droging een goed hechtende, taaie en elastische 
laag. 

› Herstelt en renoveert een bitumen dak 
› Optimale hechting met bitumen dakbanen 
› Blijft onbeperkt elastisch
› Solventvrij: goed voor het milieu

Een met vezels versterkte onderhoudscoating voor het herstel-
len, beschermen en waterdicht maken van platte en licht hellende  
bitumineuze daken en goten. Vormt na droging een goed hechten-
de en licht elastische laag die alle poriën en scheuren waterdicht 
maken.

› Dicht poriën, scheurtjes en barsten 
› Verlengt de levensduur van materialen 
› Voorkomt vroegtijdige veroudering van  

uw dakdichting 
› Solventvrij: goed voor het milieu

DAK-RENOVATIE 1kg - 4kg - 20kg

ELASTIC-RUBBER 0,75kg - 4kg - 10kg

DAK-DICHT 1kg - 4kg - 10kg

Waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met microvezels, voor 
het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde 
daken en goten.

› Herstelt, renoveert en onderhoudt 
› Versterkt met vezels voor een onmiddellijke waterdichting 
› Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten 
› Niet temperatuurgevoelig, reparaties zelfs  

mogelijk bij vorst

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Levensduur verlengen
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DAKBESCHERMING

Waterdichte renovatielaag voor het duurzaam herstellen en 
beschermen van goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na 
uitharding een waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze 
bekleding. Zo worden uw goten beschermd tegen corrosie, zure 
regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden.

› Bestand tegen alle temperaturen
› Zeer elastisch en scheuroverbruggend
› Hecht op alle gebruikelijke materialen

Duurzame, waterafstotende en esthetische renovatielaag voor 
de behandeling van de door algen en mossen aangetaste leien, 
pannen en golfplaten daken.  Hoge weerstand tegen vocht, 
temperatuurschommelingen en de schadelijke inwerking van UV-
stralen.

› Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten 
› Gaat mosvorming tegen
› Laat waterdamp door
› Solventvrij: goed voor het milieu

LEK-DICHT 0,75L - 4L - 10L

GOOTVERNIEUWER 2,5L

ROOFPAINT 5L - 10L - 15L

Universele en elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag. 
Geschikt voor bijna alle ondergronden en te verwerken onder alle 
weersomstandigheden, zelfs bij regenweer.

› Herstelt en renoveert in 1 laag 
› Hecht op elke ondergrond 
› Onmiddellijke waterdichting in 1 laag 
› Maakt bij elk weer waterdicht
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Weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag voor 
de bescherming en waterdichting van bitumineuze daken en 
goten. Het herstelt, dicht, voedt en onderhoudt de bestaande 
dakbedekking, zodat vervroegde veroudering wordt tegengegaan.

› Weerkaatst zonlicht
› Verlaagt de daktemperatuur 
› Verlengt de levensduur van het dak 
› Houdt het huis koeler

Een gebruiksklare, kleurloze en sneldrogende hechtvernis voor 
het voorbereiden van verschillende soorten ondergronden 
vooraleer je een niet-bitumineuze dakcoating aanbrengt. 

› Fixeren van achtergebleven stof op de ondergrond
› Zorgt voor een optimale hechting tussen 

dakcoating en ondergrond
› Sneldrogende hechtvernis
› Geschikt voor diverse ondergronden

DAK-REFLECT 1L - 4L

DAK-ALU 0,75L - 4L

MULTI-COATING PRIMER 0,75L

Gebruiksklare witte acrylaatverf, die gebruikt wordt om zowel platte 
als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. Het is 
ook een renovatie-coating dat verweerde bitumen dakbedekkingen 
terug opfrist.

› Weerkaatst UV-stralen en warmte van de zon
› Verlengt de levensduur
› Verhoogt het rendement van zonnepanelen

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Beschermen tegen UV
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DAKBESCHERMING

Een elastische pasta op rubberbasis voor het herstellen van 
scheuren en blazen op de meest voorkomende bouwmaterialen. 
De Afdichtingspasta kan ook gebruikt worden voor het afdichten 
van aansluitingen, het waterdicht maken van dakdetails 
en het beschermen van hout.

› Milieuvriendelijk
› Blijvend elastisch
› Hecht op alle materialen
› Handig formaat voor kleine reparaties

AFDICHTINGSPASTA 150ml

Herstellen van je dak

GOOTREPARATIE 150ml

Een oplosmiddelvrije, geurloze en gebruiksklare reparatiepasta 
op basis van flexibele hybride polymeren. Het herstelt schade bij 
goten uit alle gebruikelijke materialen. Het vormt na uitharding een 
waterdichte, onderhoudsvrije, elastische en naadloze 
bekleding.

› Bestand tegen alle temperaturen
› Zeer elastisch en scheuroverbruggend
› Hecht op alle gebruikelijke materialen
› Handig formaat voor kleine reparaties

VERSTEVIGINGSBAND 10cmx10m

Polyester-verstevigingsband voor dakreparaties.

› Extra versteviging bij het herstellen van blazen,  
barsten en scheuren

› Vangt onderlinge spanningen tussen  
de materialen op om zo de beoogde  
waterdichting te verzekeren



8

Een soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en 
blazen te herstellen in daken en goten of om dakdetails waterdicht te 
maken. De pasta is bestand tegen alle weersomstandigheden.

› Herstelt barsten, scheuren en blazen en  
maakt dakdetails waterdicht

› Hoog hechtvermogen op de meest voorkomende 
ondergronden

› Bestand tegen alle weersomstandigheden
› Versterkt met vezels

Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en  
blazen te herstellen in daken en goten. Weerbestendige afwerking 
van alle soorten dakdetails zoals dakranden, waterafvoeren, ...

› Herstelt barsten, scheuren en blazen en  
maakt dakdetails waterdicht 

› Hecht op iedere ondergrond
› Bestand tegen alle weersomstandigheden 
› Eenvoudig aan te brengen en makkelijk  

te gebruiken

DAK MASTIC 310ml

DAK-REPARATIE 1kg - 2,5kg

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Herstellen van je dak

Een elastische coating op rubberbasis voor het herstellen van scheuren 
en blazen op bitumineuze ondergrond en het uitvoeren van allerhande 
herstellingen van de meest voorkomende bouwmaterialen. Rubber 
afdichtingscoating  kent veelzijdige toepassingen en kan ook gebruikt 
worden voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken van 
dakdetails en het beschermen van hout.

› Milieuvriendelijke coating op waterbasis 
› Blijvend elastisch 
› Hecht op de meest gebruikelijke materialen

RUBBER AFDICHTINGSKIT kit - 750ml
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DAKBESCHERMING

Polyester verstevigingsband voor het herstellen van blazen, 
scheuren en barsten in muur en dakbedekkingen. 

› Extra versteviging bij het herstellen van blazen, 
barsten en scheuren

› Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen  
op om zo de beoogde waterdichting te verzekeren 

› Hoogwaardige polyester

Gebruiksklare dakreparatiemortel voor het stormvast verankeren en 
herstellen van pannen, nokken en loodaansluitingen. Hecht onmiddellijk 
en is blijvend flexibel.

› Blijvend flexibel en hoge kleefkracht
› Stormvaste reparatiemortel
› Water- en tochtdicht maken

AQUA-STOP 1kg - 2,5kg

ANTI-SCHEUR 4mx0,25m

NOK-VAST 4x0,25m

Soepele waterdichte reparatiepasta die onmiddellijk alle lekken 
in daken en goten dicht onder alle weersomstandigheden, zelfs 
onder water.

› Dicht lekken bij regenweer 
› Hecht op alle soorten ondergronden 
› Optimale hechting, zelfs onder water 
› Versterkt met vezels
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Hoog elastische één-component coating die alle moeilijke 
dakdetails onmiddellijk en in één laag naadloos waterdicht maakt. 
Maakt de moeilijkste dakdetails zonder moeite waterdicht.

› Naadloze waterdichting 
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik 
› Bestand tegen temperatuurschommelingen  

dankzij zijn hoge elasticiteit 
› Gemakkelijk aan te brengen,  

gebruik van een primer is niet nodig

DAK-DETAIL 1,4kg

Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende SBS-
rubbers voor het afdichten van naden, scheuren en details bij 
dakbedekkingen. De bovenzijde is extra beschermd met een UV-
bestendige aluminiumfolie.

› Hoge kleefkracht
› Bestand tegen extreme weersomstandigheden 
› Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzij zijn elastisch 

vermogen 
› Eenvoudig te snijden of knippen

AQUA-BAND

EASY-BAND

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Herstellen van je dak

10 m X 09 cm
10 m X 14 cm
10 m X 18 cm
10 m X 28 cm
10 m X 36 cm

Soepele bitumenband voor kleine reparaties aan een dak of als 
waterkerende laag tegen opstijgend vocht in muren. Geschikt voor 
de afwerking van dakranden, opstanden, schoorstenen, goten, 
randen bij dakdoorvoeren, ...

› Gemaakt van hoogwaardige bitumen
› Soepel en dus makkelijk  

verwerkbaar

Aluminium Grijs

Lengte Breedte Lengte Breedte

10 m
10 m
10 m
5 m

10 cm
15 cm

22,5 cm
10 cm

10 m
10 m
10 m
5 m
5 m
5 m

10 cm
15 cm

22,5 cm
7,5 cm
10 cm
15 cm
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DAKBESCHERMING
ZELFKLEVEND

Bitumen dakbedekking

Roof Base 
Stick

Roof Top 
Stick Mineral

Roof Top 
Stick Reflect

Lengte 8m 6m 6m

Gewicht 24kg 25kg 25kg

Onderafwerking Wegtrekfolie Wegtrekfolie Wegtrekfolie

Bovenafwerking Zand Grijze leislag Lichte leislag

Kan aangebracht  
worden op

Beton, Isolatie
Houten platen
Oude roofing

Oude roofing
Roof Base Stick

Oude roofing
Roof Base Stick

Hoe bevestigen? Zelfklevend met 
Rooffix Activator

Zelfklevend met 
Rooffix Activator

Zelfklevend met Rooffix 
Activator

Roof 
Base 
Stick

Activator 
Spray

Roof Top 
Stick 

Mineral

Roof 
Top 
Stick 

Reflect

Het zelfklevend systeem is de meeste veilige en een voudige 
manier om een bitumen dakbedekking aan te brengen. 
Zowel de onderlaag als de toplaag hebben een wegtrekfolie. 
Met behulp van de Activator zorgen we voor ideale 
omstandigheden om een zelfklevende dakrol te verkleven. 
Voor de toplaag kan je kiezen tussen verschillende kleuren leislag. 
De lichte leislag reflecteert en zorgt voor een koelend effect.

› Veilig aan te brengen
› Snel en eenvoudig aan te brengen
› Ook geschikt voor hellende daken
› Vereist minder ervaring
› Zeer sterk gewapend en doortrapvast

Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.
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DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Bitumen dakbedekking

VERLIJMEN

Roof Base 
Fix

Roof Top 
Heat & Glue Mineral

Roof Top 
Heat & Glue

Lengte 8m 6m 6m

Gewicht 24kg 27kg 25kg

Onderafwerking Zand Geperforeerde folie Geperforeerde folie

Bovenafwerking Zand Grijze leislag Zand

Kan aangebracht 
worden op

Houten platen
Oude roofing, Isolatie

Oude roofing
Roof Base Fix

Oude roofing
Roof Base Fix

Hoe bevestigen? Nagelen en naden 
Koud verlijmen

Koud verlijmen Koud verlijmen

Roof 
Base
Fix

Roof 
Top 
Heat 

& Glue 
Mineral

Rooffix 
Koudlijm

Het verlijmen is een veilige en eenvoudige manier om een bitumen 
dakbedekking aan te brengen. 
Het voordeel van koudlijm is dat het als een extra water dichtingslaag 
functioneert en kleine scheurtjes of blaasjes herstelt.  
De langere droogtijd van de koudlijm zorgt ervoor dat je de ligging 
van je dakbaan nog kan corrigeren.  
Het verlijmen van een dakrol is ideaal bij renovatie wanneer er  
een oneffen ondergrond is of een ondergrond met leislag.

› Koudlijm vult barstjes en scheurtjes en zorgt zo voor  
een volledige hechting

› Blaasvorming onmogelijk
› Correctie kan je nog uitvoeren wegens langere droogtijd
› Kwaliteit of dikte van de rol wordt niet beïnvloed
› Vereist minder ervaring dan bij branden

Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

Roof Top 
Heat 

& Glue
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DAKBESCHERMING

Roof Base 
Semi Stick

Roof Top 
Heat & Glue 
Mineral

Roof Top 
Heat & Glue

Roof Top 
Heat Mineral

Lengte 6m 6m 6m 6m

Gewicht 20kg 27kg 25kg 23kg

Onderafwerking Wegtrekfolie Geperforeerde 
folie

Geperforeerde 
folie

Wegbrandfolie

Bovenafwerking Wegbrandfolie Grijze leislag Zand Grijze leislag

Kan aangebracht 
worden op

Oude roofing 
Isolatie
Houten platen

Oude roofing
Roof Base Semi 
Stick

Oude roofing
Roof Base Semi 
Stick

Oude roofing
Roof Base Semi 
Stick

Hoe bevestigen? Zelfklevend Branden Branden Branden

› Kleefkracht is onmiddellijk 
› Door de verhitting wordt de dakrol zeer buigzaam 

voor de moeilijkste details te dichten 

Raadpleeg onze dakrollengids voor meer info.

Het branden van een dakrol is minder makkelijk voor een 
klusser die hier geen ervaring mee heeft. 
Een dakrol wordt beschadigd als je teveel gaat branden.
Vandaar komt Aquaplan met een partieel zelfklevende 
dampdrukverdelende onderlaag die je niet hoeft te 
branden. Bij het branden van de toplaag zal de hitte 
voldoende zijn om in één keer de onderlaag mee verder 
te verkleven. De onderlaag beschermt je dak en of isolatie 
bij het branden. Zo kan ook een klusser met het branden 
aan de slag.

BRANDEN

Roof 
Top 
Heat 

& Glue 
Mineral

Roof 
Base
Semi 
Stick

Roof 
Top 
Heat 

Mineral

Roof Top 
Heat 

& Glue
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Gemalen en in de massa gekleurde leislagsteen ter bescherming 
tegen UV-stralen van oude en nieuwe dakbedekkingen. Beschermt 
de dakbedekking tegen een te snelle veroudering door UV-stralen.

› Optimale bescherming tegen UV-stralen
› Verfraait het uitzicht van het dak

De EverClean Extreme Reinigingsdoekjes zijn perfect voor het 
reinigen van handen, gereedschappen en harde oppervlakken.  
De doekjes absorberen de vervuiling snel, zijn gemaakt 
van een sterk materiaal en hebben een frisse geur. 
Dankzij hun extra krachtige formule zijn ze geschikt 
voor het verwijderen van alle soorten vervuiling tijdens 
het klussen.

› Huidvriendelijk
› Extra krachtige formule
› Snel absorberend en sterk materiaal

ROOFPRIMER 1L - 4L

LEISLAG 4kg

EXTREME REINIGINGSDOEKJES 70st

Bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om achtergebleven stof te 
hechten aan de ondergrond. Garandeert een optimale hechting bij 
nieuw te plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings.

› Zorgt voor een optimale hechting
› Sneldrogend 
› Eenvoudig aan te brengen
› Geschikt voor alle ondergronden

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Bitumen dakbedekking
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DAKBESCHERMING
EPDM OP MAAT

EPDM Rubber dak & goot

Aquaplan biedt je een rubber EPDM dak specifiek op maat van je dak.  
Je bestelt het juiste formaat bij een doe-het-zelf zaak in de buurt.  
Een 15-tal dagen later kan je daar je bestelling ophalen. 

FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM                       2KG

Dit is een krachtige gebruiks-
klare PU-lijm waarmee je het 
EPDM-membraan op je da-
koppervlak verlijmt (tot 15 cm 
van de dakranden). Voordeel 
van deze lijm is dat je na het 
aanbrengen van de EPDM- 
folie nog kan corrigeren tot  
alles perfect ligt!

Een gebruiksklare contactlijm 
voor de verkleving van Flexi-
Foil EPDM folie op FlexiFoil 
EPDM folie. Ideaal om een 
naadverbinding te realiseren 
of het aanbrengen van EPDM 
accessoires zoals hemelwater-
afvoeren, hoekstukken of een 
manchet.

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM                  750ML

Met deze spuitbare contactlijm hecht 
je makkelijk de EPDM-folie aan de 
opstaande dakrand. Met de handige  
spuitbus kan je snel en makkelijk 
werken. Je kan deze lijm gebruiken 
op bitumen dakbanen, hout, beton 
of op PIR isolatieplaten voorzien van 
glasvlies.

FLEXIFOIL DETAILS & NADEN                 0,9KG

Een hoogwaardige oplosmiddel-
vrije hechtlijm voor de verkleving 
van Flexifoil EPDM folie en het  
waterdicht afdichten van naden,  
accessoires en profielen.

EPDM is een synthetisch rubberen dakbedekking die uiterst geschikt is voor zowel nieuwbouw-als  
renovatie van bestaande daken. De UV-bestendige folie is bestand tegen extreme weersomstandig-
heden en super elastisch. EPDM is bovendien perfect als je regenwater van je plat dak wilt recupereren 
of een groendak wilt installeren.
EPDM bestaat in verschillende breedtes op rol. Je kan in de winkel een folie op jouw maat laten afsnijden. 
Aquaplan gaat nog een stap verder.
Bij Aquaplan maken we het plaatsen van EPDM graag eenvoudig. Deze vier FlexiFoil lijmen zijn jouw 
garantie dat je dak tot in de kleinste details waterdicht is én blijft.

FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM

FLEXIFOIL OVERLAPPING

FLEXIFOIL DETAILS & NADEN

2kg

750ml

0,9kg

290ml
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HULPSTUKKEN EPDM

 

  

HEMELWATERAFVOER VERTICAAL

HOEKSTUK BUITENHOEK 90°HOEKSTUK BUITENHOEK 45°

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
EPDM Rubber dak & goot

› Ronde verticale inpandige afvoer
› Afmeting: 63 mm, 75 mm en 90 mm

› 100% waterdicht en blijvend soepel
› Afmeting: 15 cm en 50 cm
› Schoorsteen = 50 cm

› Hoge elasticiteit en 100% UV-bestendig
› Afmeting: 15 cm
› Per lichtkoepel = 4 buitenhoeken

 UNIVERSELE MANCHET

› Waterdichte afwerking van ronde  
dakdoorvoeren

› Afmeting: 30 cm

 HEMELWATERAFVOER HORIZONTAAL

› Rechthoekige horizontale afvoer  
met stadsuitloop (45° of 90°)

› Afmeting: 60 x 80 mm – 60 x 100 mm
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DAKBESCHERMING
GEREEDSCHAPPEN EPDM

 EPDM SCHAAR

De EPDM-schaar is een zwaar uitgevoerde 
schaar van maar liefst 25 cm voor moeiteloos 
knippen van EPDM, het is onmisbaar bij de 
verwerking van een EPDM dak. Soepel knipt 
deze schaar door elke dikte EPDM en met de 
ergonomische vorm en zachte greep, ligt hij fijn 
in de hand.

 HOEKROLLER

De hoekroller met het 5x30mm messing 
aandrukwiel en ergonomisch handvat is een 
onmisbare aandrukroller om in alle hoeken 
te komen om de EPDM dakbedekking strak 
te verwerken. Zo kan u alle hoeken perfect 
bewerken, waar een gewone aandrukroller net 
niet goed bij geraakt.

 AANDRUKROLLER

De aandrukroller is de meest 
gebruikte roller voor het 
gelijkmatig aandrukken van 
(las)naden en stukken EPDM 
dakbedekking, maar wordt ook 
veel gebruikt bij het aandrukken 
van tape en vijverfolie. De roller 
is dubbel gelagerd, heeft een 
ergonomisch handvat en is 
hiermee comfortabel in gebruik 
om soepel vele meters aan te 
kunnen rollen.
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Echt lood voorzien van een zelfklevende 
butyllaag dat zeer eenvoudig te verwerken 
is op daken en gevels.  Heeft een hoge 
weerstand tegen atmosferische corrosie, 
een lange levensduur en is UV-bestendig.

› Gemakkelijk verwerkbaar:  
plooien, snijden en plaatsen

› Zelfklevend
› Recycleerbaar:  

milieuvriendelijk

AQUA-LOOD

ZELFKLEVEND LOOD 20cm x3m

Klassiek bouwlood/bladlood met een 
dikte van 1,32 mm. Hoge weerstand 
tegen atmosferische invloeden en is 
gemakkelijk verwerkbaar. Aqua-lood is 
geproduceerd volgens de CEN-norm en 
voldoet aan alle technische specificaties 
van bouwlood.

› Makkelijk verwerkbaar:  
plooien, snijden & plaatsen 

› Met beschermlaag,  
voorkomt sporen van oxidatie 

› Lange levensduur 
› Volledig recycleerbaar

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Dakafwerking

1,5 m x 15 cm
 1,5 m x 25 cm
1,5 m x 33 cm
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DAKBESCHERMING

Deze universele dubbelwandige uitvoering is voorzien van een 
unieke loodslab om de waterdichting te verzekeren op alle soorten 
schuine daken bestaande uit shingles, golfplaten, pannen, ...

› Perfecte waterdichting dankzij unieke loodslab
› Toepasbaar op hellende daken tussen 20° en 45°
› Geschikt voor een aansluiting van 110 tot 125 mm

ONTLUCHTINGSKAP

ALUMINIUM HEMELWATERAFVOER

ONTLUCHTING

Hoogwaardige ontluchting voor het platte dak, voorzien van 
een speciaal gevormde aluminium plakplaat en een slagvaste, 
UV-gestabiliseerde polypropyleen bovenkap. De specifieke 
vormgeving zorgt voor een goede condensafvoer en vermijdt 
regeninslag.

› Extra geïsoleerd om condens binnenin te vermijden 
› Universele aansluitmanchet, past voor aansluiting  

van 110 tot 125 mm 
› Beschikbaar in enkel- en dubbelwandig

Zacht aluminium plakplaat die zich gemakkelijk aanpast aan 
eventuele oneffenheden van de ondergrond.  Voorkomt dat er blad 
en/of vogels gaan nestelen in de schoorsteen, dakgoot,... 

› Verticaal: Inpandige hemelwaterafvoer met steekstuk 
Afmeting: diameter 80 mm

› Horizontaal: Kiezelbak met stadsuitloop 45°  
Afmeting: 60/80
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Professionele boldraadrooster uit één stuk gevlochten en 
zodanig geperst dat er een blijvende veerkracht ontstaat. Het 
voorkomt verstoppingen van hemelafvoeren van platte daken 
en goten door ophoping van bladeren.

BOLDRAADROOSTER 90mm

DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Dakafwerking

Verzekert een optimale, snellere en ongehinderde waterafvoer 
op platdakconstructies. Het voorkomt verstoppingen van grind, 
bladeren, ...  
De kunststof bladvanger wordt afgedekt met een 30 x 30 cm tegel.

REDUCTIE HEMELWATERAFVOER

BLADVANGER GROOT (TEGEL) 30cmx30cm

Stadsuitloop in kunststof.

› Reductie hemelwaterafvoer horizontaal 45° 
› Afmeting: 60x80 naar ronde afvoer 80
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Sneldrogende bitumenprimer voor het activeren en voorbereiden 
van ondergronden waarop dakproducten aangebracht worden. 
Zo wordt het hechtvermogen verbeterd bij gebruik van 
bitumineuze dakbanen en vloeibare onderhouds- en 
reparatieproducten.

› Geschikt voor alle ondergronden
› Sneldrogend
› Zorgt voor een optimale hechting
› Eenvoudig aan te brengen

DAKRANDPROFIEL EN BUITENHOEK

MUURAANSLUITPROFIEL - SPIJKERPLUGGEN 60mmx2m - 25st

ROOFPRIMER SPRAY 500ml

Esthetische aluminium dakrandafwerking voor alle platte 
en schuine daken. Voorgevormde hoekstukken van 90° 
zorgen voor een perfecte detailafwerking.

› Verzekert een perfecte waterdichting van de dakrand 
› Esthetisch 
› Makkelijk te monteren
› Aangepaste profielschroeven beschikbaar

DAKBESCHERMING

Buitenhoekprofiel 35 mm 20 cm x 20 cm
Buitenhoekprofiel 60 mm 20 cm x 20 cm
Dakrandprofiel 35 x 35 mm lengte 2 m
Dakrandprofiel 60 x 45 mm lengte 2 m

Esthetisch aluminium muurprofiel om een perfecte waterdichte afwerking te verzekeren 
tussen de dakbedekking en de muur. Vermijdt het binnendringen van water tussen de muur 
en de dakbedekking. 

› Waterdichte afwerking tussen de dakbedekking en de muur
› Vervangt de klassieke zinken of loden slabben
› Makkelijk te monteren
› Aangepaste profielschroeven beschikbaar

Met deze spijkerpluggen of muurpluggen (25 stuks) van Aquaplan kan je 
muuraansluitprofielen stevig en makkelijk bevestigen.  
Het enige wat je hiervoor moet doen is met een muurboor gaten  
van 3,5 cm diep maken en de pluggen hierin aanbrengen.
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DAKBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK 
Dak beloopbaar maken

Slijtvaste, weer- en windbestendige rubber tegeldrager. Ideale buffer 
tussen iedere soort dakbedekking en de decoratieve afwerking van het 
dakterras.

› Slijtvast, anti-slip & rotvrij 
› Schok- & geluiddempend
› Bescherming van bitumineuze en zinken daken
› 100 % rubber

RUBBER DAK- & DRAINTEGEL 50cmx50cm

RUBBER TEGELDRAGER 10x (10cmx10cm)

Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije rubber daktegel met tegel/
klinker-motief. Maakt daken toegankelijk en beloopbaar en vermijdt 
beschadigingen aan de dakbedekking bij regelmatig gebruik en/of 
belasting.

› Schok- en geluiddempend 
› Vorst- en warmtebestendig van -40°C tot +80°C 
› Voorzien van waterafvoerkanalen en kabelgoten
› Beschikbaar in zwart, groen en grijs

WIST JE DAT...
Wist je dat?
De producten van Aquaplan hoofd-
zakelijk bij de productie vestigingen  
in België en Nederland geproduceerd 
worden?
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DAKBESCHERMINGGroendak

AQUAPLANT GROENE DAK

Groene sedum beplanting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst worden. Is beschikbaar op rol of 
in tray. Dankzij zijn lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te brengen op garages, tuinhuizen, 
bijgebouwen en carports. Reduceert atmosferisch fijn stof en vermindert de CO2-uitstoot.

› Eenvoudige en snelle plaatsing
› Daling van het energiegebruik
› Langere levensduur van de bestaande dakbedekking

  Keuze 1 – AquaplanT Groendak “TRAY” Keuze 2 – AquaplanT Groendak “OP ROL”

De AquaplanT “Tray” is een all-in-one cassette 
voorzien van substraat en sedumplanten. 
De tray van 38cm x 57cm zelf dient als 
waterbuffer. 
De plaatsing is uiterst snel en eenvoudig.
De trays hoeven enkel aan elkaar geklikt  
te worden.
Wordt aanbevolen bij kleinere daken (<40m2).

Plaatsingstips
› Leg volledige trays naast elkaar
› Trays mogen niet verzaagd worden
› Breng een grindstrook aan op de niet bedekte 

delen

Deze vegetatiemat op rol is geschikt voor  
alle platte en licht hellende daken tot 15°. 
Wordt aanbevolen bij grotere daken (>40m2).

       Vegetatiemat op rol met Sedum-beplanting 
Afmeting: 100cm breed x 100cm lang 
Diameter: 30cm (ca. 15kg/rol)

       Substraat 
Zak van 20L - 1/2m2 bij ca. 4cm dikte

        Wortelwerende drainagemat 
Voorzien van 2 filtervliezen 
(100 x 118 x 1cm = 1,6L wateropvang/1m2)

 

De bestaande dakbedek-
king dient in goede staat 
te zijn. Breng bij twijfel 
EPDM Rubber Dak aan.

Egaliseren/uitvlakken van 
het substraat (ca. 4 cm dik).

Plaats bij de afvoer de  
Aquaplan Bladvanger 
(30cm x 30cm) en dek  af 
met een straattegel van 
30cm x 30cm.

Rol de vegetatiemat voor-
zichtig uit. Zorg dat de 
matten goed op elkaar 
aansluiten.

Plaats de wortelwerende 
drainagematten met de 
lichte kleur naar boven en 
vouw de overlap uit.

Knip de vegetatiemat 
op maat met een schaar. 
Vul de zone rond de blad-
vanger en  open dakran-
den op met grind.

Strooi 4 cm substraat uit. 
Voorzie een vrije strook 
van 15 cm rond de Aqua-
plan Bladvanger voor een 
grindrand.

Besproei de aangebrachte 
sedum beplanting zodat 
de wortels zich direct kun-
nen hechten in de onder-
grond.

EEN GROENDAK 
IN EEN HANDOMDRAAIeen biotoop op maat van uw dak

AquaplanT is een kant en klare sedum beplan-
ting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst 
worden voor een groen resultaat. Dankzij zijn 
lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te 
brengen op garages, tuinhuizen, bijgebouwen 
en carports. 

Een sedum groendak is niet alleen mooi, 
het biedt ook tal van voordelen:

• Daling van uw energiegebruik
• Filtert en zuivert het hemelwater
• Luchtzuiverende werking
• Geluiddempend en brandveilig

Plaatsing Groendak “OP ROL”Keuze 1 - AquaplanT Groendak “TRAY”
De AquaplanT “Tray” is een all-in-one cassette voorzien 
van substraat en sedumplanten. De tray zelf dient als 
waterbuffer. De plaatsing is uiterst snel en eenvoudig. 
De trays hoeven enkel aan elkaar geklikt te worden. 
Wordt aanbevolen bij kleinere daken (<40m²).

• Afmeting tray: 38 cm x 57 cm
• Leg volledige trays naast elkaar
• Trays mogen niet verzaagd worden
• Breng een grindstrook aan 

op de niet bedekte delen
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Opmeten en bestellen
Rechthoekig dak

Meet de lengte en breedte van het dak. 
Bereken de m² dakoppervlak.

L-vormig dak

Splits het dak op in rechthoeken. Meet de lengte en breedte 
van elke rechthoek. Bereken de m² van elke rechthoek en tel 
de oppervlaktes samen. 

Keuze 2 - AquaplanT Groendak “OP ROL”
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Deze vegetatiemat op rol is geschikt voor alle platte 
en licht hellende daken tot 15°. Wordt aanbevolen bij 
grotere daken (>40m²).

1) Vegetatiemat op rol met Sedum-beplanting 
afmeting: 100 cm breed x 100 cm lang 
diameter: 30 cm (ca. 15 kg/rol)

2) Substraat 
zak van 20 L = 1/2 m² bij ca. 4 cm dikte

3) Wortelwerende drainagemat 
voorzien van 2 fi ltervliezen 
(100 x 118 x 1 cm = 1,6 L wateropvang per 1 m²)

1

2

3

EENVOUDIG EEN DAK BEDEKKEN…

AquaPlanT_VL.indd   3-4 21/12/16   16:20
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A   UAPLAN 
Ons moederbedrijf IKO

 Ons moederbedrijf IKO 
IKO staat ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de 
markt. Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft 
IKO sinds 1911 een pasklare oplossing.

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkings-
materialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen.

Met meer dan 30 fabrieken wereldwijd en 4500 werknemers 
is IKO een speler van wereldformaat in dit marktsegment.Toch 
onderscheidt IKO zich, als familiebedrijf, door haar korte com-
municatielijnen en snelle beslissingen die zich vertalen in een 
zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf.

 

 Wereldwijd actief met Antwerpen als middelpunt
Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in Antwerpen 
worden onze producten naar meer dan 70 landen verscheept.
Zweden, Finland, IJsland, Emiraten, Madagaskar, Marokko,… 
geen klimaat is ons vreemd. Onze waterdichtings- en isolatie 
systemen worden dan ook wereldwijd toegepast in uiteenlopen-
de nieuwbouw- en renovatieprojecten.  
De Europese hoofdzetel en het R&D centrum van de IKO groep 
bevinden zich in Antwerpen, België. 
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Decoratieve en isolerende muur- en plafondbekleding voor het 
permanent verhinderen van vocht en schimmels ten gevolge van 
condensatie.

› Bestrijdt schimmels permanent
› Isolerende eigenschappen
› Doeltreffend en permanent 
› Eenvoudig aan te brengen met een verfroller

Ademende en transparante coating voor een doeltreffende behan-
deling van bovengrondse vochtige binnenmuren alvorens te schil-
deren of behangen. Het vormt een kleurloos en waterdicht scherm 
tegen vochtdoorslag.

› Blijvend resultaat
› Optimale hechting op droge als  

vochtige ondergronden 
› Aanbrengen alvorens verder af te werken: 

verven of behangen 
› Milieuvriendelijk, geurloos en 

dampdoorlaatbaar

VOCHTOPNEMER 1kg

ANTI-CONDENSATIE 2,5L - 5L

BINNENMUUR - DROOG 0,75L - 2,5L

De EverDry Vochtopnemer is een ontvochtiger die steeds opnieuw 
te gebruiken is, dit zorgt dat de EverDry een milieuvriendelijk en 
duurzaam absorptieproduct is. Het voorkomt aangedampte ruiten, 
vochtproblemen, geurtjes, roest en schimmel. 
De EverDry is handig te regenereren met de 
microgolf, verwarming of zon.

› 100% lekdicht
› Voorkomt condens op ruiten en wanden
› Verhindert muffe geurtjes en schimmel

MUURBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN 
Vochtige binnenmuur
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MUURBESCHERMINGSanitair waterdicht maken

BADKAMER-DICHT 0,70L - 2L

Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale oppervlakken 
100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken. Maakt alle 
ondergronden in uw badkamer of keuken efficiënt en decoratief 
waterdicht.

› Waterdicht scherm alvorens te betegelen 
› Kan gebruikt worden op alle soorten  

ondergronden
› Geschikt voor muren en vloeren
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
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Een kleurloze professionele injectievloeistof die een definitieve 
behandeling van bovengrondse binnen- en buitenmuren 
garandeert tegen opstijgend vocht. Het vormt een levenslange 
waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet 
verder door te dringen.

› Beschermt levenslang 
› Muur blijft ademen zodat vocht kan  

verdampen 
› Doeltreffend en permanent 
› Geschikt voor binnen- en buitenmuren 

dikker dan 40 cm

Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen 
opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren. Voorzien van een 
gewafeld profiel om een verbeterde mortelhechting te bekomen 
en afglijden te voorkomen.

› Rotvrij en scheurvast
› Goede mortelhechting dankzij  

het gewafeld profiel 
› Glijdt niet af dankzij het gewafeld profiel 
› Eenvoudig te snijden of te knippen

VOCHTBARRIERE kit - 310ml

WALL-INJECTOR kit - 5L - 10L

DPC-WATERKERINGSFOLIE 10/20/30/45cm x 30m

Een solventvrije en gebruiksklare injectiegel om opstijgend vocht 
in muren definitief te verhelpen. 
Snel en eenvoudig te injecteren met een kokerpistool in boorgaten 
in een horizontale voeg van de muur.

› Gebruiksklare injectiegel 
› Effectief en permanent 
› Eén behandeling volstaat 
› Geschikt voor binnen-  en buitenmuren 
› Buisjes apart verkrijgbaar

MUURBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN 
Bestrijden van opstijgend vocht
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MUURBESCHERMINGBeschermen tegen regendoorslag

Solventvrije, reuk- en kleurloze, waterafstotende en ademende 
coating om alle verticale niet-geschilderde binnen- en buitenmuren 
te beschermen tegen regendoorslag en vervuiling. Bevat geen 
schadelijke organische oplosmiddelen en kan ook binnenshuis 
gebruikt worden.

› Kleurloze bescherming voor binnen- en  
buitenmuren

› Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik 
› Gemakkelijk aan te brengen

Een kleurloze en waterafstotende crème voor het beschermen van 
buitenmuren tegen regendoorslag en vervuiling. gevelimpregneer crème 
dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert een duurzaam 
en dampdoorlatend vochtscherm tegen waterindringing, waardoor 
vorstschade vermeden wordt en mosvorming wordt 
tegengewerkt. Dankzij de hoge concentratie volstaat 
het aanbrengen van één laag.

› Kleurloos en dampdoorlaatbaar
› Eén laag volstaat voor langdurige bescherming
› Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

VOEG EXPRESS 310ml

MUUR-DICHT 0,75L - 4L - 10L

GEVELIMPREGNEER CRÈME 2,5L - 5L

Voeg-Express van Aquaplan is een gebruiksklare voegmortel 
voor het eenvoudig herstellen van voegen tussen 
metselwerk of scheuren in beton. Voeg-Express is zeer 
eenvoudig aan te brengen met behulp van een kitpistool. 
Het voegreparatiemiddel heeft een goede hechting 
op de meeste bouwmaterialen en is al na enkele uren 
regenbestendig. Voeg-Express is ook schuurbaar en 
overschilderbaar.

› Direct gebruiksklaar 
› Eenvoudig & snel aan te brengen met een kitpistool
› Overschilderbaar
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Aqua-Resist van Aquaplan is een gebruiksklare waterdichte 
muurcoating. De coating vormt een waterdichte laag, die het 
binnendringen van vocht in je muren blokkeert en je muren zo 
beschermt tegen vochtinsijpeling. Meer nog: de unieke samenstelling 
van Aqua-Resist herstelt én verstevigt je droge en vochtige 
constructies al na één laag. De coating is makkelijk 
aan te brengen, heeft een groot dekvermogen en 
droogt snel. 

› Waterdicht na 1 laag
› Vuilafstotend en afwasbaar
› Hecht op vochtige ondergronden
› Lange levensduur

HYDRO-FLEX 2,5L - 10L

AQUA-RESIST 0,75L - 4L

Hydro-Flex van Aquaplan is een extreem dekkende en elastische 
gevelcoating die je gevel beschermt tegen regendoorslag. Na droging 
vormt Hydro-Flex een elastisch en vochtwerend scherm dat eveneens 
bescherming biedt tegen vervuiling. Dankzij de elasticiteit kan de 
gevelcoating ook op ruwe muren aangebracht worden. De speciale 
samenstelling van deze coating zorgt er daarenboven voor dat Hydro-
Flex zeer duurzaam en UV-bestendig is. Droogt snel 
en 100% oplosmiddelvrij.

› Beschermt tegen slagregen
› Dicht poriën en microscheurtjes
› Extreem hoog dekvermogen en zeer duurzaam
› Gemakkelijk aan te brengen

MUURBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN 
Beschermen tegen regendoorslag
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MUURBESCHERMINGBeschermen tegen grondwater

Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen 
voor het waterdicht maken van alle materialen die met grondwater 
in aanraking komen. Te gebruiken langs de buitenzijde en kan 
aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

› Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen 
› Vormt een plastische en naadloze bekleding 
› Hecht op iedere ondergrond
› Dicht alle poriën en microscheurtjes

BLACK FOUNDATIONS 4L - 20L

ONDERGRONDS 4kg

Universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs 
de buitenzijde in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te 
maken. Vormt snel een vochtwerende en sterke beschermlaag. Kan 
zowel in de zomer als in de winter verwerkt worden. 

› Snel droog, snel waterdicht 
› Hecht op iedere ondergrond 
› Dicht alle poriën en microscheurtjes
› Te gebruiken in de winter, als in de zomer
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Hoogwaardige, duurzame witte cementlaag voor het waterdicht 
maken van binnenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds 
bevinden en onderhevig zijn aan een constante waterdruk. Geschikt 
voor muren opgetrokken uit cement- of betonblokken.

› Weerstaat hoge waterdruk
› Optimale hechting zelfs op vochtige  

ondergronden 
› Doeltreffend en permanent 
› Makkelijk aan te brengen met  

de Kelder-Bezetting Kwast

Slijtvaste en dampdoorlaatbare twee componentenbekleding 
voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of  
gedeeltelijk ondergronds bevinden. Geschikt voor muren opgetrokken  
uit bakstenen of cementbezetting.

› Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn  
aan waterdruk

› Dringt diep in de ondergrond en  
verstevigt de structuur van het materiaal 

› Esthetisch en overschilderbaar 
› Geschikt voor vloeren wegens slijtvaste 

 eigenschappen

WATERDRUK-STOP 1kg - 2,5kg

KELDER-BEZETTING 5kg - 10kg - 20kg

KELDER-EPOXY 1,5L - 4L

Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het 
onmiddellijk stoppen van lekken in beton en metselwerk, zelfs 
onder extreem hoge druk. Een effectieve, permanente dichting 
door de expansieve uitzetting tijdens het drogingsproces.

› Droogt zeer snel 
› Dicht lekken en hoeken tussen muur-  

en vloerplaat 
› Verankert bouten, leidingen of  

andere voorwerpen 
› Werkt zelfs onder hoge druk

MUURBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN 
Beschermen tegen grondwater
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MUURBESCHERMINGBeschermen betonnen vloeren

VLOER-COATING EXTREME 1L - 4L

Een duurzame en waterafstotende vloercoating voor het 
beschermen van betonnen vloeren tegen herhaaldelijke belasting 
door oa. wagens. Het voorkomt slijtage door warme banden en 
beschermt de ondergrond tegen vlekken, vetten en dooizout. 
Dankzij zijn speciale samenstelling is de coating waterafstotend 
en kan hij gemakkelijk gereinigd worden met 
alledaagse onderhoudsproducten.

› Slijtvaste vloercoating
› Hoge weerstand tegen herhaaldelijke belasting
› Beschermt te vlekken, vetten en strooizout
› Geschikt voor poreuze cement- en betonvloeren
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid en circulariteit

WIST JE DAT...
Aquaplan producten herstellen 
& werken probleemoplossend. 
Dit verlengt de levensduur van 
je woning waardoor er minder 
afval gecreëerd wordt. W

A
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 Milieu
Als vooraanstaande speler in dakbedekkingsmaterialen, 
vloeibare waterdichting en isolatie, hechten we veel belang  
aan duurzaamheid en onze bijdrage aan de wereld. 

Jaarlijks verbruikt elke Europeaan bijna 15 ton grondstoffen en 
produceert hij/zij tot wel 500 kg afval. Daar moeten we samen 
wat aan doen, en als iedereen – consumenten en bedrijven – 
een inspanning levert, zorgen we samen voor een betere wereld 
om in te werken en te leven.

 

De bouwsector heeft een stevige impact op het milieu.  
Voor IKO is het dan ook des te belangrijker om op elk niveau 
stappen naar duurzaamheid te zetten en hergebruik van  
materialen te bevorderen.

Dat doen we onder andere met duurzame en ecologisch  
verantwoorde oplossingen.
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TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Leggen van een dakbedekking

AQUA-PAN CLASSIC

Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor hellende 
daken. De Aqua-pan classic dakpanplaten bestaan uit golvende 
pannen met een klassieke uitstraling. In slechts één beweging kunnen  
35 pannen onmiddellijk geplaats worden. Past altijd, zonder knippen 
of snijden. Esthetisch eindresultaat dankzij zijn aangepast profiel.

› Golvende pan met klassieke uitstraling
› Eenvoudig
› Sterk
› Geluiddempend
› Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking  

aan te brengen

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°€ € €

€€ €€20 j.

7°10° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

 WINDVEER

› Waterdichte afwerking zijkant dak
› Lengte: 91 cm

 NOK

› Waterdicht maken  
bovenkant dak

› Lengte: 91 cm

 AFSLUITSTUK

› Afwerking uiteinde nok 
› 2 stuks per dak,  

enkel bij gebruik windveer

 ZELFBORENDE SCHROEF

› Schroeven met EPDM-dichting  
voor een waterdichte sluiting 

› 40 schroeven per doos

rood

antraciet

86 cm

11
3 

cm



37

TUINBESCHERMING
AQUA-PAN EBENA

Universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is 
voor hellende daken. De Aqua-Pan Ebena dakpanplaten 
zijn vlak met een moderne uitstraling. Je kan in één 
beweging 24 pannen plaatsen. Goed om te weten: door 
het unieke concept past Aqua-Ebena op ieder hellend 
dak, zonder knippen noch snijden. 

› Vlakke pan
› Eenvoudig & snelle plaatsing
› Sterk, duurzaam & lichtgewicht
› Geluiddempend
› Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking 

aan te brengen

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°€ € €

€€ €€20 j.

7°10° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

 WINDVEER

› Waterdichte afwerking  
zijkant dak

› Lengte: 91 cm

 NOK

› Waterdicht maken  
bovenkant dak

› Lengte: 91 cm

 AFSLUITSTUK

› Afwerking uiteinde nok 
› 2 stuks per dak,  

enkel bij gebruik windveer

 

› Schroeven met EPDM-dichting  
voor een waterdichte sluiting 

› 40 schroeven per doos

black cherry

antraciet

83 cm

11
3 

cm

pepper

ZELFBORENDE SCHROEF
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TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Leggen van een dakbedekking

AQUA-PAN GALLO

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°€ € €

€€ €€20 j.

7°10° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

 WINDVEER

› Waterdichte afwerking zijkant dak
› Lengte: 91 cm

 NOK

› Waterdicht maken  
bovenkant dak

› Lengte: 91 cm

 AFSLUITSTUK

› Afwerking uiteinde nok 
› 2 stuks per dak,  

enkel bij gebruik windveer

 ZELFBORENDE SCHROEF

› Schroeven met EPDM-dichting  
voor een waterdichte sluiting 

› 40 schroeven per doos

rood

antraciet

86 cm

11
4 

cm

Een universeel modulair dakpannenconcept dat geschikt is voor 
hellende daken. De Aqua-pan Gallo dakpanplaten hebben een 
zachte mediterrane welving met een elegante superieure uitstraling. 
In één beweging kan je 20 pannen plaatsen. Goed om te weten:  
door het unieke concept past Aqua-Pan Gallo op ieder hellend dak, 
zonder knippen noch snijden.

› Past altijd, niet knippen of snijden
› Eenvoudig & snelle plaatsing
› Sterk, duurzaam & lichtgewicht
› Geluiddempend
› Mogelijk om rechtstreeks op bestaande dakbedekking  

aan te brengen
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TUINBESCHERMING
AQUA-PAN SMOOTH

Een universeel modulair dakpannenconcept dat 
geschikt is voor hellende daken. Je kan in één 
beweging meerdere pannen plaatsen. Goed om 
te weten: door het unieke concept past Aqua-Pan 
Ebena op ieder dak, zonder knippen noch snijden. 

› Beschikbaar in 2 modellen
› Eenvoudig & snelle plaatsing
› Sterk, duurzaam & lichtgewicht
› Mogelijk om rechtstreeks op bestaande 

dakbedekking aan te brengen

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°€ € €

€€ €€20 j.

7°10° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

 WINDVEER

› Waterdichte afwerking  
zijkant dak

› Lengte: 91 cm

 NOK

› Waterdicht maken  
bovenkant dak

› Lengte: 91 cm

 AFSLUITSTUK

› Afwerking uiteinde nok 
› 2 stuks per dak,  

enkel bij gebruik windveer

 ZELFBORENDE SCHROEF

› Schroeven met EPDM- 
dichting voor een  
waterdichte sluiting 

› 40 schroeven per doos

84 cm86 cm

11
3 

cm

11
4 

cm

EBENA Smooth antracietCLASSIC Smooth antraciet
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TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Leggen van een dakbedekking

KASTEEL-LEI

 NOK

› Waterdicht maken  
bovenkant dak

› Gebruik van 6 nokken  
per lopende meter

Kunststoflei die nauwelijks of niet te onderscheiden is van de 
echte natuurlei. De kasteel-lei is eenvoudig te plaatsen op 
hellende daken, ook op lichtere dakconstructies. Uniek en 
milieuvriendelijk dakdichtingssysteem gemaakt uit gerecycleerd 
compositemateriaal.

› Sterk gelijkend op de natuurlei
› Eenvoudig zelf te plaatsen 
› 80% lichter dan de natuurlei 
› Materiaal 100% recycleerbaar 
› Bestand tegen alle weertypes

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°

40 j. 15° 40 j. 15°

1 pak = 18 leien

29
,8

 c
m

42,8 cm

De kasteel-lei kan over oude dakbedekkingen 
geplaatst worden. Gebruik hiervoor langere 
schroeven, zodat deze min. 2 cm in de houten 
ondergrond binnendringen. 
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TUINBESCHERMING
EASY-SHINGLE

Shingles met rotvrije glasvliesinlage voor het esthetisch waterdicht 
maken van hellende daken. Vanwege zijn lagere gewicht per 
m² in vergelijking met andere dakdichtingsmaterialen kan een 
goedkopere en lichtere dakstructuur gebruikt worden.

› Laag gewicht, ideaal voor lichte dakconstructies 
› Zelfklevend 
› Makkelijk zelf te plaatsen

 SHINGLE-LIJM

› Verbetert de hechting van  
de shingles 

› Klaar voor gebruik 
› Soepel, extra versterkt  

met vezels

 EASY-SHINGLE STICK

› Verbetert de hechting van  
de shingles 

› Klaar voor gebruik 
› Overschilderbaar en schuurbaar

 NAGELS

› Onroestbare verzinkte daknagels 
› 1 doos 500g = 

± 9 pakken shingles
› 1 doos 1 kg =  

± 18 pakken shingles

40 j. 15° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

10 j.

Standaard 3-tabs
78 cm

34
 c

m

1 pak = 18 stuks = 2 m²

1 pak = 17 stuks = 2 m²

Beverstaart 5-tabs
81 cm

34
 c

m
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CAMBRIDGE XPRESS

De shingle Cambridge Xpress biedt een 
betere bedekking dan andere dakshingles. 
Het is immers een 2-laagse shingle van een 
hoge kwaliteit. 
Dankzij de speciale Cambridge Xpress 
lane, een extra grote vernagelstrook kan de 
verlegging snel gebeuren. Verkrijgbaar in  
3 natuurlijke tinten en eigentijdse kleuren.
Dankzij de 2 lagen en het gebruik van 
meerdere kleuren heeft het uitzicht van 
de shingles een 3D effect. Kan ook   voor 
residentiële daken gebruikt worden.
Geschikt voor elke dakvorm (ook steile 
daken) en verkrijgbaar in 3 natuurlijke tinten 
en eigentijdse kleuren. 

› Authentieke, natuurlijke look met reliëf
› Meer dekking dan een standaard 

dakshingle
› Speciale Cambridge Xpress zone voor  

het sneller verleggen van de shingles
› Uitstekende oplossing voor 

renovatieprojecten
› Geschikt voor elke dakvorm

 ARMOURBASE PRO PLUS

IKO Armourbase Pro PLUS is een moderne en flexibele bitumenonderlaag met bitumineuze 
stroken voor een klevende overlapping. Dankzij deze zelfklevende overlappingen moet je je 
laaghellend dak (15-20°) niet voor 50% overlappen: dat is geld en tijd bespaard! Deze klevende 
eigenschap biedt ook een verhoogde bescherming tegen het risico op waterinfiltratie.

 NOK

Rechthoekige dakshingles 
(Superglass) om je nok-
ken en hoekshingles in 
dezelfde kleur als de Cam-
bridge Xpress te kunnen 
verleggen. 

 STARTERSTRIP

Speciaal ontworpen 
accessoire om de ver-
legging van een Cam-
bridge Xpress dak snel en  
gemakkelijk te starten aan 
de onderdakrand.

TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Leggen van een dakbedekking € € €

€€ €€20 j.

7°10°

40 j. 15° 25 j.

Earth Tone Cedar

Dual Black

103,8 cm 34,9 cm

Harvard Slate
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TOPLINE

Onderhoudsvrije en duurzame bitumineuze golfplaat 
met een hoge weerstand tegen vocht, vorst en lucht-
verontreiniging.

› Het meeste vuil spoelt gewoon weg na een 
regenbui 

› Beschermt tegen regen, wind en UV-straling
› Vormvast en duurzaam
› Eenvoudig te plaatsen

 NOK

› Een fraaie waterdichte  
dakafwerking die  
lang meegaat 

› Absorbeert  
geen vocht

 NAGELS

› Goed afsluitend dankzij de vorm van de kop 
van de nagel 

› Onroestbaar
› 1 doos = 5 platen
› Beschikbaar in 3 kleuren

TUINBESCHERMING
€ € €

€€ €€20 j.

7°10° € € €

€€ €€20 j.

7°10°

10 j.

Om een lichtinval te creëren 
kan een transparante golf-
plaat geïntegreerd worden 
in uw bitumineus golfplaten 
dak

Ook beschikbaar in 100cm x 76cm

20
0 

cm

rood

groen

zwart

85,5 cm
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BARDEAU ROLL

Decoratieve waterdichte plak- of brandrol 
verstevigd met een rotvrij en scheurvast 
polyestervlies en afgewerkt met een gekleurde 
leislag. 
De onderzijde is voorzien van een 
geperforeerde MMP-folie zodat direct op 
een nieuwe of bestaande dakbedekking kan 
gewerkt worden.

› Stevige, rotvrije en scheurvaste dakrol  
dankzij de polyester inlage 

› Decoratief door de gekleurde leislag 
› Zowel voor oude als nieuwe dakconstructies

TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Leggen van een dakbedekking

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°

10 j.

€ € €

€€ €€20 j.

7°10°

Gebruik een deel van de rol voor de nokafwerking. 

rood groen zwart

Afmeting: 7,5 m x 1 m

10
0 

cm
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TUINBESCHERMINGBeschermen en onderhouden

Dampdoorlaatbare, transparante oppervlaktebescherming voor 
alle absorberende en poreuze ondergronden in en rondom de 
woning zoals klinkers en tegels. Laat de intensiteit van de originele 
kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven en vertraagt 
de indringing van stof, vet en olie.

› Vuil-, vet- en waterafstotend
› Vertraagt mos- en algenaangroei 
› Vermijdt vorstschade

Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen, 
waardoor de levensduur van je palen uit hout, metaal en cement 
wordt verlengd. De Paal-Beschermer biedt een hoge weerstand 
tegen agressieve invloeden van grondwater, ook op vochtige 
ondergronden. Overschilderbaar en schuurbaar.

› Uitstekende hechting, ook op vochtige 
ondergronden

› Voor cement, hout en metaal
› Overschilderbaar en schuurbaar
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

ARDUIN-BESCHERMER 0,75L - 5L

KLINKER-BESCHERMER 5L - 10L

PAAL-BESCHERMER 2,5kg

Een krachtig, kleurloos en dampdoorlaatbare oppervlakte-
bescherming voor de meest voorkomende minerale ondergronden 
in en rondom de woning zoals arduin, marmer en andere 
natuurstenen.

› Maakt uw oppervlak uit natuursteen vuil-  
en vetafstotend 

› Sterk UV-bestendig en dampdoorlaatbaar 
› Verandert het uitzicht van uw natuursteen niet 
› Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
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TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Beschermen en onderhouden

Een zonwerende verf die te veel warmte in uw serre voorkomt. De verf wordt 
transparant bij regen en droogt wit op bij droog weer. Het is een watergedragen 
verf en bevat geen schadelijke stoffen die het water in vijvers of grachten kan 
verontreinigen.

› Droogt snel
› Houdt de warmte buiten
› Bruikbaar op glas en kunststof
› Afwasbaar met water en zeep

STOP-GEUR 1kg

ZON-REFLECT 1L

100% natuurlijk product op basis van enzymen die de afbraak van 
afval activeert. Verdrijft de hinderlijke geur en houdt afvalcontainers 
schoon en fris, ook in de zomer.

› Ontgeurt
› Weert insecten en hun maden af
› Biologisch product
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TUINBESCHERMING
STOP GROENE AANSLAG 0,75L - 4L - 10L

ZELFREINIGER 750ml - 5L - 15L

Een krachtig, gebruiksklaar product voor het bestrijden van 
groene aanslag, schimmels, algen, ... op alle buiten-oppervlakken. 
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de 
product informatie.

› Bestrijdt alle groene afzetting
› Extra geconcentreerd 
› Langdurige werking 

Universeel en biologisch reinigingsproduct voor het intensief 
reinigen van alle soorten oppervlakken. Het verwijdert alle 
vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Het product 
werkt op basis van enzymen. Na het aanbrengen doet het product 
zijn werk. Eerste resultaten zichtbaar na enkele dagen. 

› Zelfreinigend, schrobben overbodig
› Verwijdert alle atmosferische vervuiling 
› Zeer doeltreffend
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TUINBESCHERMINGDE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN 
Renoveren

RENOV’ASPHALT 20kg 

Universele en elastische bitumenemulsie voor de buitenrenovatie van 
geasfalteerde wegen, paden en opritten. Het voedt de oude asfaltbedekking, 
vult kleine scheuren en gaten op en vermijdt hierdoor dat water en vorst 
schade aan het asfalt kan veroorzaken.

› Renoveert en onderhoudt 
› Maakt uw asfalt anti-slip
› Eenvoudig aan te brengen 
› Verlengt de levensduur

Ga naar www.aquaplan.com voor meer informatie over onze producten. 
De website bevat een calculator per product die toelaat exact de benodigde 
hoeveelheid te berekenen.  
Daarnaast vind je er ook de verkooppunten in je buurt.
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TUINBESCHERMINGVijverfolie

EPDM RUBBER VIJVER

Hoogwaardig kunststof rubber bestaande uit 1 stuk en in 1 laag. 
De vijverfolie is uiterst elastisch en kan tot meer dan 400% uitrekken én 
kan hierdoor gemakkelijk aan onregelmatige ondergronden worden aangepast.

› Blijvend elastisch en 100% 
› UV-bestendig 
› Eenvoudig te plaatsen
› Direct 100% waterdicht 
› Lange levensduur

Aquaplan is een sterk merk met een compleet assortiment  
professionele producten op maat van de doe-het-zelver.

Voor elk probleem in en om de woning biedt Aquaplan een oplossing aan. 
Dit op vlak van dakbedekking, waterdichting, onderhoud en bescherming.

Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.

www.aquaplan.com
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DE ISOLATIE MET
HET HOOGSTE RENDEMENT

EEN ISOLATIEPLAAT VOOR ELKE KLUS
Verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelf zaak bij u in de buurt

www.enertherm.be

Het meest efficiënte isolatieproduct wordt gemaakt 
met PIR-isolatieschuim. Een milieuvriendelijk en 
veelzijdig materiaal voor thermische isolatie en 
geschikt voor diverse toepassingen. 

De IKO Enertherm PIR-isolatie is uiterst efficiënt dankzij deze 
vier eigenschappen: • Gebruiksvriendelijk
 • Hoge isolatiewaarde
 • Beloopbaar
 • Geen koudebruggen

Wil je graag  
extra besparen en isolatie  
zelf eenvoudig installeren?

2020/0206_Ad-PIR-isolatie_enertherm.indd   12020/0206_Ad-PIR-isolatie_enertherm.indd   1 29/10/2021   10:2429/10/2021   10:24
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Duo-fix
8-10-12-16cm

Duo-fix
8-10-12-16cm

Iso-band

Iso-Fill 500ml

IKO enertherm 
ALU TG

Combi Floor

Combi Cover

IKO enertherm BM IKO enertherm MG

ISOLATIEPLATEN ACCESSOIRES

COMBI ISOLATIEPLATEN

DAK ISOLATIEPLATEN

Multi-fit

Clip & Fix

Cover-Finish

Iso-Fix 750ml



www.aquaplan.com

Uw partner in dakbedekking 
en vochtbestrijding
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