EshaBase G EPS

Nieuw
product

Dé solide bitumen
onderlaag, ook geschikt
voor toepassing op
ongecacheerd EPS
It’s never just a roof.

EshaBase G EPS
Voor toepassing in meerlaagse mechanisch bevestigde en losliggend geballaste dakbdekkingssystemen
introduceert BMI Icopal een nieuwe bitumineuze onderlaag: EshaBase G EPS.

De onderlaag is in eerste instantie ontwikkeld voor
toepassing op ongecacheerde polystyreen (EPS)
isolatie. De dakrol bestaat uit een boven- en
ondercoating van gemodificeerd bitumen versterkt
met een geïmpregneerd glasweefsel. Met deze
hoogwaardige samenstelling is EPS isolatie
optimaal beschermd. Maar ook toegepast op
andere ondergronden vormt de breed inzetbare
EshaBase G EPS een stabiele basis met veel
voordelen.
VERANTWOORDE HITTEBUFFER
Tijdens het branden van de toplaag op
ongecacheerd EPS fungeert EshaBase G EPS
als hittebuffer en voorkomt dat de EPS isolatie
insmelt als gevolg van hittedoorslag.

OPTIMAAL VERWERKBAAR
De samenstelling zorgt ervoor dat EshaBase
G EPS het hele jaar door, ook tijdens de koude
wintermaanden, goed verwerkbaar is. Bij het
uitrollen ligt de baan stabiel en vlak op het dak.
Zowel de boven- als onderzijde zijn afgewerkt
met folie. Hierdoor is de dakbaan snel droog te
maken en kan men afhankelijk van de ondergrond
de overlappen lassen.
Meer voordelen en informatie over EshaBase G EPS
vindt u op www.icopal.nl

SOLIDE BASIS
Met een eersteklas kwaliteit en een dikte van
3,0 mm vormt EshaBase G EPS een zeer solide
en vlakke basis onder elke bitumen toplaag.

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in
detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak
waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten
op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar
afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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