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EDITORIAAL

IKO LANCEERT OP DE BOUWBEURS
IKO ROOF CONCEPTEN
EN NIEUWE ISOLATIESYSTEMEN
IKO roof concepten
IKO roof concepten zijn op elkaar afgestemde, kwalitatief hoogstaande daksystemen.
Ze onderscheiden zich door een aantal specifieke kenmerken en vereisten.
Ze zijn ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en complete ontzorging en worden
enkel uitgevoerd door gecertificeerde conceptpartners.
We onderscheiden drie basis concepten:
IKO roof ECO - de witte dakbaan met luchtzuiverende eigenschappen, IKO roof graphite
- brandwerende bitumen dakbaan, IKO roof
compact - een volledig gegoten systeem.

Het IKO assortiment
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Deze kwaliteitsdaken bieden de mogelijkheid
om meerwaarde toepassingen aan te brengen zoals solar installaties of groendaken.

IKO enertherm
PIR-isolatie
Het assortiment IKO enertherm PIR-isolatie
wordt nog vollediger door de introductie
van het IKO enertherm WRAP Premium
systeem. DE IKO enertherm WRAP Premium
is de ideale oplossing voor het (na)isoleren
van buitengevels. De ALU 50 tg plaat biedt
uitzonderlijke thermische en brandwerende
eigenschappen en laat zich in het wrapsysteem snel en eenvoudig plaatsen.

IKO roof concepts
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De IKO fix aluminium premium profielen
en andere toebehoren vormen een volledig
isolatiesysteem voor buitengevels.
IKO enertherm interior is uniek in zijn soort
want het combineert de uitzonderlijk isolerende eigenschappen van de isolatieplaat
- dunner isoleren met hoger rendement - met
de perfecte gipskartonnen afwerkingslaag.
De plaat is standaard verkrijgbaar in groot
formaat (260 x 120 cm). Renovaties langs
de binnenzijde van het gebouw aldus snel,
makkelijk en perfect uitgevoerd. Alles in één
arbeidsgang.

6

IKO enertherm concept

DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE

Dit IKO VISION vakblad staat in het teken
van de Bouwbeurs.
Met de rebranding die is ingezet in 2016
hebben we een aantal intense maanden
achter de rug. De transitie blijft echter
spannend en vooral boeiend.
We zijn onder de IKO vlag als fabrikant van
dakbedekking, vloeibare waterdichting en
isolatie een wereldspeler geworden die zijn
producten breed in de markt zet en wereldwijd exporteert.
Ik mag met enige fierheid zeggen dat het
goed gaat met ons bedrijf. Groei is geen
ijdel woord maar wordt getoond in de
cijfers. Innovatie en expertise is en blijft
voor IKO de uitdaging van elke dag.
Op de Bouwbeurs lanceren we een aantal
nieuwe producten. U leest er meer over in
deze krant en ontdekt ze op de stand.
Ons succesverhaal past bijzonder goed
bij de prestaties van Sjinkie Knegt bij het
shorttrack en het veldritteam dat wordt
aangevoerd door Mathieu Van der Poel.
Ik houd er aan u te bedanken voor het
vertrouwen in onze kwaliteitsproducten.
Dit vertrouwen is een goede basis om op
verder te bouwen.

Dirk Theuns
CEO IKO group Europe
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IKO enertherm Wrap Premium
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IKO breidt uit met
nieuwe opslagruimte
en training center

IKO ZET DE TOON IN NEDERLAND:
PRODUCENT VAN DAKBEDEKKING,
VLOEIBARE WATERDICHTING,
ISOLATIE EN TOEBEHOREN.
Één merk, één producent, één verantwoordelijke: IKO
Drie kernactiviteiten:
DAKBEDEKKING I VLOEIBARE WATERDICHTING I ISOLATIE
Nebiprofa, sinds 2000 onderdeel van de internationale IKO groep en nu
operationeel als IKO B.V., heeft decennia ervaring in de dakenbranche.
Omdat IKO tevens producent is van beproefde, duurzame bitumen en
kunststof dakbedekkingssystemen, kunnen wij u als geen ander
specialistisch, technisch advies geven. Ook op het gebied van thermische
isolaties kan IKO Insulations BV als fabrikant van de IKO enertherm
PIR-isolatie u met kennis van zaken adviseren over de juiste toepassing.
Naast de productie van bitumen dakbanen en isolatie produceert IKO
ook alle aanverwante accessoires voor dakbanen.

DE IKO GROEP
IKO is toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen. Met 35 fabrieken en 3500
werknemers wereldwijd is IKO een speler van
wereldformaat. Het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada. Vanuit hun expertise
en dynamiek investeerde IKO uitgebreid in
de fabrieken te Klundert en te Antwerpen.

IKO breidt uit met 10.000 m2.
Plaats voor opslag van bitumen dakbanen,
het IKO training center en presentatieruimte
te Klundert.

IKO’S INVESTERINGEN
IKO investeerde in het up-to-date houden en
moderniseren van de bestaande productielijnen van bitumen dakbanen. Tevens werd de
productiecapaciteit van de vloeibare waterdichtingsproducten verdubbeld. Ook werd
het bestaande tankpark met de bouw van
een bitumen terminal fors uitgebreid.
In 2006 werd in Klundert een gloednieuwe
fabriek gebouwd voor de productie van
PIR-isolatie hardschuimplaten ‘IKO enertherm’.
In centraal Frankrijk werd in 2014 een
tweede fabriek voor de productie van isolatie
succesvol opgestart. In onze fabrieken in het
Verenigd Koninkrijk is in 2009 ook nog een
nieuwe machine geïnstalleerd voor de productie van TPE en PVC kunststof dakbanen.
Momenteel zijn daar nu voorbereidende werken aan de gang om ook nog een nieuwe,
dus de derde, productie-eenheid voor IKO
Enertherm isolatie te bouwen.”

IKO PROMINENT AANWEZIG OP DE VAKBEURZEN
VvE BEURS AMSTERDAM

BUILDING HOLLAND

IKO is prominent aanwezig met de IKO roof concepten op de informatiebeurs voor VvE’s en
VvE beheerders en woningcorporaties.

IKO is partner van het Duurzaam Gebouwd platform en presenteert zich met de IKO roof concepten en de IKO enertherm isolatie op de stand van de Building Holland.
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HET IKO ASSORTIMENT

IKO enertherm isolatie, IKO roof concepten, IKO dakbanen,
IKO vloeibare waterdichting en IKO toebehoren.
De corporate rebranding waarbij de focus enkel nog ligt op de
productie en verkoop van dakbanen, vloeibare waterdichting
en isolatie heeft een proces in gang gezet dat onomkeerbaar én
tegelijk heel ingrijpend is geweest en nog is, aldus Ronald
Vermeer, commercieel directeur van IKO BV. Het alomgekende
productengamma van Nebiprofa is grondig gerationaliseerd en
de vertrouwde merknamen zoals profatec, profagum, armour,
bi-armour, ... werden IKO merken.

HET IKO DAK
DAMPREMMENDE LAAG

TOPLAGEN NIEUWE STIJL

Alle dampremmende lagen vallen onder de
verzamelnaam IKO shield. Ze zijn voorzien
van een ALU wapening, al dan niet zelfklevend.

“Wellicht de grootste aanpassing voor onze
doelgroepen situeert zich bij de toplagen.
Daar zaten heel vertrouwde namen tussen,
die nu allemaal plaats maken voor de IKO
namen. We onderscheiden APP en SBS
toplagen. De IKO gum reeks bevat zowel
traditionele rollen (470 K 14 of 24) als IKO
powergum, eveneens van 470 kwaliteit,
maar in een hoger segment gepositioneerd.
IKO powergum quadra kan in één laag ge-

ISOLATIE
Daarop komt de IKO Enertherm isolatielaag.
De PIR-isolatieplaten komen in verschillende
types, naargelang de cacheerlagen: Alu-cachering of cachering met een gebitumineerd
zand-en talkvrij glasvlies en/of een cachering
met een geperforeerd gecoat glasvlies.

ONDERLAAG
De onderlagen voor de dakbedekking vallen
onder de verzamelnaam IKO base. Er bestaan
verschillende types: glasvlies of polyester
gewapende bitumen dakbanen, zelfklevende
of dampdrukverdelende onderlagen.

TOPLAGEN

legd worden. Twin is de 446 versie. Speciaal
voor daktuinen hebben we de IKO roofgarden APP. Een topper qua prestaties is de
IKO carbon.
Wat de SBS producten betreft, hebben we
naast IKO powerflex en IKO roofgarden
SBS ook de nieuwe IKO pantera, een zwart
gemineraliseerde baan met de hoogste prestaties. Deze dakbaan is zoals de IKO carbon
ook brandwerend en voldoet aan de vier
Europese brandproeven dankzij de grafiet
technologie.

IKO pantera vormt de toplaag in het IKO
graphite roof concept. Last but not least is
de IKO carrara, een werkelijk topproduct,
afgewerkt met witte minerale korrels en
gecoat met titaniumdioxide. Die coating
werkt als een katalysator die NOx en SOx uit
de lucht haalt. Deze dakbaan zuivert de lucht
effectief. Het reflecterende witte granulaat
verlaagt in de zomer de oppervlaktetemperatuur met ongeveer 35°C en heeft daardoor
een klimatiserend effect.

IKO daksystemen
APP		SBS
IKO carbon Hi-speed 250

IKO carrara

IKO profagum

IKO pantera

IKO powergum
IKO powergum quadra
IKO powergum twin
IKO roofgarden APP

IKO roofgarden PRO

IKO powerflex
IKO powerflex mono

IKO gum

IKO base APP

ONDERLAGEN

ISOLATIE

DAMPSCHERMEN

IKO base SBS
IKO base
IKO base quadra
IKO base stick

IKO enertherm - Isolatielaag

IKO shield - IKO shield SA
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ALL-IN-ONE DAKSYSTEMEN
IKO DAKBANEN - IKO ENERTHERM ISOLATIE

HET IKO ROOF CONCEPT
Naast de rebranding werd ook een nieuwe marketingstrategie in gang gezet.
We zetten niet alleen afzonderlijke producten zoals dakbanen, isolatie of dampschermen in de markt,
maar we bieden voortaan ook totale daksystemen aan. Feitelijk zijn we verticaal volledig geïntegreerd wat
de producten voor een degelijke dakbedekking betreft: we produceren ze allemaal zelf, met inbegrip
van de IKO enertherm isolatie.
Een goed dak is niet alleen afhankelijk van een kwalitatief hoogwaardige toplaag.
De juiste keuze van het complete daksysteem is essentieel om de gewenste prestaties te kunnen bereiken.
Daarom heeft IKO het IKO roof concept ontwikkeld. Met dit concept bieden wij u per dakconstructie een op
elkaar afgestemd totaalsysteem aan waarvan elk onderdeel door IKO zelf gefabriceerd is in de eigen
fabrieken. Enkel zo kunnen de gewenste prestaties ook echt worden behaald.
Door te kiezen voor IKO roof concepts nemen wij u werk uit handen én bent u verzekerd van een
kwalitatief hoogwaardig dak met bijbehorende garanties.

DE ZEKERH

EID VAN EEN

ZORGELOOS
DAK

ALL-IN-ONE

DAKSYSTEM

EN

IKO roof co
ncepts

BIJ DEZE ALL-IN ONE IKO ROOF CONCEPTEN
ZIJN ALLE PRODUCTEN OP ELKAAR AFGESTEMD EN
ZE ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR EEN AANTAL SPECIFIEKE
KENMERKEN EN VEREISTEN:
Uitvoering door gecertificeerde IKO roof conceptpartners

Transparante werkwijze door compleet projectdossier

Het zijn professionele dakdekkersbedrijven die bij IKO B.V. trainingen gevolgd hebben om
de IKO roof concepts op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. Deze dakdekkersbedrijven
beschikken over een onderhoudsdienst, zodat zij na oplevering van het dak zelf het jaarlijkse
dakonderhoud kunnen uitvoeren. Door een intensieve samenwerking met de IKO roof concept partners blijven hun kennis en vaardigheden up-to-date.

Om ervoor te zorgen dat u steeds volledig op de hoogte bent, ook wanneer het dak gereed
is, ontvangt u na oplevering van het dak een compleet dossier. Alle relevante informatie over
het project is hierin opgenomen, zoals de certificaten, technische goedkeuring, rapporten
van de gemaakte bouwfysische en windlastberekeningen en gespreksverslagen van
dakinspecties.

Kwaliteitswaarborging dankzij BDA Agrément®

Verzekerde all-in-projectgarantie 10+5 jaar

BDA Dakadvies is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau, gespecialiseerd in de
dakenbranche. Een BDA Agrément® is een uniek document waarin alle relevante aspecten
van een daksysteem worden getest. Dit om te beoordelen of bepaalde prestaties van het
totale systeem daadwerkelijk worden behaald. De IKO Roof Concepts beschikken allen over
een BDA Agrément®, wat inhoudt dat de gehanteerde karakteristieke eigenschappen van het
concept zijn vastgesteld door een daarvoor genotificeerd en geaccrediteerd laboratorium.
Dit geeft u de zekerheid van een uitvoerig getest daksysteem dat een duurzame waterdichting biedt.

IKO staat voor kwaliteit van zijn IKO Roof Concepts. Daarom zijn deze voorzien van een extra
uitgebreide verzekerde all-in-projectgarantie van 10+5 jaar. De producten en de verwerking
zijn meeverzekerd, zodat u als gebouweigenaar volledig ontzorgd wordt.
Als de eerste 10 jaar verstreken zijn, wordt de garantie na inspectie van het dak met
nogmaals 5 jaar verlengd, mits het dakonderhoud op juiste wijze is uitgevoerd.

Duurzaamheid en comfort
Met de IKO roof concepten leggen we de lat hoog. Deze daken garanderen een duurzame
waterkering en bieden optimaal comfort door de hoge isolatiewaarde van de IKO enertherm
PIR isolatie.

DE ZEKERHEID VAN EEN ZORGELOOS DAK
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IKO roof concepts

IKO eco roof

IKO graphite roof

IKO compact roof

ENERGIEBESPAREND
DAKCONCEPT
MET LUCHTZUIVERENDE
EIGENSCHAPPEN

BRANDWEREND
DAKCONCEPT
VLIEGVUURBESTENDIG
Broof (t1-t4)

MASSIEF DAKPAKKET
VOOR EXTRA
WATERDICHTHEID EN
ZEKERHEID

BASIS VOOR HET IKO SOLAR ROOF

BASIS VOOR HET IKO GREEN ROOF

Optioneel

 IKO solar concept

Toplaag

 IKO pantera / IKO carbon hi-speed

Afwerking

 Groen dak, grind, tegels

Toplaag

 IKO carrara

Onderlaag

 IKO base

Toplaag

 IKO roofgarden PRO

Onderlaag

 IKO base

Isolatie

 IKO enertherm ALU

Onderlaag

 IKO base V3 T/T 10

Isolatie

 IKO enertherm ALU

Dampscherm  IKO shield ALU

Isolatie

 IKO enertherm Compact MG

Dampscherm  IKO shield

Dampscherm  IKO compact ALU 3 mm TT

roofgarden
Koelend - reflecterend
■
■

■
■

De witte dakbaan vermindert de oppervlaktetemperatuur
Een koel dak verhoogt de efficiëntie van installaties zoals
zonnepanelen, airco’s, ...
IKO carrara beschikt over een SRI 79
Vermindert het broeikaseffect

Vliegvuurbestendig
■
■

■
■

Titaniumdioxide coating neutraliseert NOx en SOx
Air Care Technology

Ecologisch
■
■

100% recyclebaar
Geproduceerd met 100% groene energie

Vliegvuurbestendig
■

Grafiet technologie

Energie besparend
■
■
■

Optimaal geïsoleerd met IKO enertherm PIR-isolatie.
Microcell technologie.
Lambda 0,022 W/(m.K)

■
■
■

Duurzaam waterdicht

■

■

■

■

Luchtzuiverend

Voldoet aan de 4 Europese brandnormen Broof (t1-t4)
Grafiet technologie

Duurzaam waterdicht

■

Zekere naden
Hoogwaardig bitumen mengsel
De hoogwaardige IKO pantera heeft een te verwachten
levensduur van meer dan 35 jaar.

Esthetisch
■
■

Perfect design
Egaal zwart granulaat

Snelle en zekere plaatsing
■
■

Zeer goede hechting van de naden
Flexibel bij lage temperaturen

Energie besparend
■
■
■

Optimaal geïsoleerd met IKO enertherm PIR-isolatie.
Microcell technologie.
Lambda 0,022 W/(m.K)

Zekere naden
Hoogwaardig SBS bitumen mengsel
Tweelaags systeem voor maximale veiligheid
Compartimenteerbaar voor eenvoudige lekdetectie
Hoge ponsweerstand biedt bescherming tijdens aanleg
van het groen dak

Snelle en zekere plaatsing
■

Zeer goede hechting van de naden

Wortelwerend
■

FLL-gekeurd

Vliegvuurbestendig
■
■

Broof (t1)
Grafiet technologie

Energie besparend
■
■
■

Optimaal geïsoleerd met IKO enertherm PIR-isolatie.
Microcell technologie.
Lambda 0,026 W/(m.K)
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ISOLATIE

SARKING
SARKING PRO

ROOFTOP

COMFORT

WALL

COMFORT EASY

INTERIOR

WRAP

FLOOR
BASE

VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
VOOR ELKE OPLOSSING EEN IKO ENERTHERM PLAAT

Presteren is grenzen verleggen
IKO en topsport

Kiezen voor IKO enertherm

Het steeds weer verleggen van de grenzen
van isolatiewaarden en het energiebehoud én
het op elkaar afstemmen van alle factoren die
bijdragen tot een topprestatie is te vergelijken
met wat topsporters doen.
Ook topsporters moeten voortdurend de
grenzen van hun eigen kunnen verleggen:
een betere tijd, betere conditie, meer doelpunten, betere techniek... Hun topprestaties
behalen ze niet alleen door keihard te trainen,
maar door een combinatie van factoren
(voeding, mentale focus, materiaal, ...).

IKO enertherm heeft dankzij de optimale formulering van de grondstoffen en productieparameters een
uitzonderlijk fijne celstructuur: MCT. Deze Micro Cell Technology geeft unieke karakteristieken aan IKO enertherm:
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THERMISCH EFFICIËNTE
ISOLATIE-WAARDE:
IKO enertherm PIR isolatie platen met ALU
cachering hebben een lambda-waarde van
0,022 W/(m.K).
Concreet betekent dit dat de geldende
isolatienormen kunnen behaald worden met
minder en dunner materiaal in vergelijking
met andere isolatie materialen.

BRANDGEDRAG:
IKO enertherm ALU heeft een brandklasse
E volgens de norm EN-13501-1.
De isolatieplaat heeft weinig of geen
rook-ontwikkeling, smelt of druppelt niet.
Dit brandgedrag is eigen aan de celstructuur
van het schuim.

HOOGWAARDIGE MULTI LAYER
ALU CACHERING:
De IKO enertherm ALU plaat is aan beide
zijden afgewerkt met een 7-laagse ALU
cachering, samengesteld in één complex.
De cachering wordt getest onder extreme
condities m.b.t. wateropname, mechanische eigenschappen, corrosiebestendigheid,
emissiviteit ed.

wrap

NIEUW GEVELSYSTEEM IN HET RUIME IKO ENERTHERM ASSORTIMENT

IKO ENERTHERM WRAP PREMIUM

DE IDEALE OPLOSSING VOOR
HET (NA-) ISOLEREN VAN BUITENGEVELS.

Cembrit vezelcement Gevelbekleding

In tegenstelling tot het isoleren
van spouwmuren, is het isoleren van buitenmuren een ideale
oplossing voor reeds bestaande
woningen of constructies.
Zo kan u met een kleine ingreep
toch nog 20% aan warmte
winnen. Bovendien verliest u
ook geen ruimte binnen.
Hieronder ziet u de unieke
eigenschappen en
afwerkingsmogelijkheden van
de IKO Wrap systemen voor het
isoleren van buitenmuren.

WAAROM KIEZEN VOOR
WRAP PREMIUM?
■
■

■

IKO enertherm
WRAP PREMIUM

Cembrit vezelcement Gevelbekleding

Onze nieuwe WRAP Premium bestaat uit
aluminium profielen die zeer eenvoudig te
bevestigen zijn. De WRAP Premium wordt
gecombineerd met onze ALU50 TG PIR-isolatieplaten.

■

■
■

Eenvoudige en snelle installatie
ALU TG 50 PIR platen:
cachering met reliëf voor verhoogde brandwaarde
Diverse eindafwerkingsmogelijkheden (zink, sidings, HPL platen,
vezelcementplaten, kunststof
platen, ...)
Alu profielen voor een slanke en
lichte constructie
Verbeterde brandklasse (B-s1, d0)
Gegarandeerd in systeem
toepassing

IKO Roof concepten
en IKO isolatiesystemen
in ICDuBO
INNOVATIECENTRUM DUURZAAM BOUWEN
RDM-ROTTERDAM

IKO is partner van het
innovatiecentrum duurzaam
bouwen en presenteert zich
met de IKO roofconcepten en
IKO enertherm isolatie.
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interior

ISOLATIE EN AFWERKING IN ÉÉN PLAAT

IKO ENERTHERM GYPSUM

RENOVATIE VAN BINNENMUREN COMBINEERT
TOPISOLATIE MET GIPSKARTONAFWERKING
Bij renovatie wordt vaak gekozen voor de isolatie van muren langs de binnenzijde. Dit veronderstelt
het aanbrengen van een laag isolatiemateriaal en een afwerkingslaag. Met de lancering van
enertherm GYPSUM versnelt en vereenvoudigt IKO dit proces aanzienlijk. De nieuwe
oplossing combineert immers de performante IKO enertherm PIR isolatieplaat
(lambdawaarde 0,022) met een naadloos verkleefde gipskartonplaat.

BESPAREN OP INSTALLATIETIJD
EN RUIMTE

interior

Naast de hoge thermische isolatiewaarde van
de enertherm isolatieplaat, biedt IKO enertherm
GYPSUM nog twee belangrijke voordelen:
• Tijdsbesparing: isolatie en afwerking
worden in één beweging geplaatst. Achteraf
aanhechten van gipskarton op de isolatie is
niet meer nodig. Door de grote afmetingen
van de platen gaat het werk snel vooruit.
Het gipskarton heeft afgeschuinde kanten
voor een egale afwerking.
• Ruimtebesparing: de enertherm isolatieplaat biedt met zijn geringe dikte de hoogste thermische isolatiewaarde.
Door de perfekte verkleving van de isolatieplaat en de gipskartonplaat is er geen
aparte bevestiging van de gipsplaat nodig.

I KO enertherm
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IKO ENERTHERM GYPSUM

BINNENMUURISOLATIE

IKO enertherm wordt gebruikt voor het thermisch isoleren van binnenmuren.

VOORDELEN:

WAAROM KIEZEN VOOR
IKO ENERTHERM
GYPSUM?
■

■

■
■

■
■

■

Binnenmuur isolatie met gipskarton afwerkingslaag
Groot formaat isolatieplaten voor
een snelle plaatsing
Plaatsbesparend renovatiesysteem
Micro Cell Technology: vormvast,
drukvast, vochtongevoelig
Ingebouwd dampscherm
Gipskartonplaat met afgeschuinde
kanten voor een egale afwerking
Renovatiesysteem met verschillende
bevestigingsmogelijkheden:
houten latten, kleefgips,
IKO pro PU Fix Gun

■

Binnenmuurisolatie met gipskarton afwerkingslaag.

■

Groot formaat isolatieplaten voor een snelle plaatsing.

■

Plaatsbesparend renovatiesysteem.

■

Ingebouwd dampscherm.

■

Gipskartonplaat met afgeschuinde kanten voor een egale
afwerking.

■

Renovatiesysteem met verschillende bevestigingsmogelijkheden:
houten latten, kleefgips, IKO pro PU Fix Gun.

t
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TOEBEHOREN - zie pagina 31
IKOFIX AD - IKOFIX GYPSUM - IKOPRO FIX GUN - IKOPRO GUN - IKOPRO GUN CLEANER

De nieuwe IKO enertherm GYPSUM oplossing wordt aangeboden in 8 verschillende
diktes. Verschillende bevestigingssystemen
zijn mogelijk: houten latten, metal stud,
kleefgips, IKO pro PU Fix Gun.
IKO enertherm GYPSUM is ongetwijfeld de
meest efficiënte en performante oplossing
voor de renovatie, isolatie en afwerking van
binnenmuren. IKO enertherm GYPSUM is
verkrijgbaar in de vakhandel en de Doe-HetZelf zaken.
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