
all-in-one dakpakket

HET COMPLETE ASSORTIMENT
VOOR HET ZORGELOOS DAK



3 IKO

 Missie en doelstellingen

4 - 5 IKO roof

 De IKO straat

6 Overzicht IKO Bitumen dakbanen

7 IKO profagum, APP toplaag

8 - 9 IKO carrara, witte ECO dakbaan

 IKO powerflex, SBS dakbaan

10 - 11 IKO roofgarden, wortelwerende dakbaan

 IKO powergum TWIN, APP dakbaan

 IKO gum, standaard APP dakbanen

12 IKO base, bitumen onderlagen

13 IKO shield, bitumen dampschermen

14 - 15 IKO enertherm PIR-isolatie

16 - 17 IKO pro, vloeibare waterdichting

18 IKO globe, valbeveiliging

19 IKO fix, bevestigers, lijmen  en toebehoren

20 - 21 IKO shingles, bitumen leien

22 - 23 Accessoires

24 - 27 IKO roof daksystemen

Producent van dakbedekking,
vloeibare waterdichting,
isolatie en toebehoren



Missie en doelstellingen
Het is de doelstelling en missie van IKO om energiezuinige 
en verantwoorde dakproducten en daksystemen te ontwik-
kelen. Hierdoor kunnen onze klanten de toenemende eisen 
met betrekking tot energiezuinigheid en duurzaam bouwen 
op economisch én ecologisch verantwoorde wijze  invullen.
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IKO is een toonaangevende producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en
waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is
IKO een speler van wereldformaat. Het hoofdkantoor is gevestigd in Toronto, Canada.

IKO Groep

IKO B.V.
Nebiprofa, sinds 2000 onderdeel van de internationale  
IKO groep en nu operationeel als IKO B.V. heeft jarenlange 
ervaring in de dakenbranche. Omdat IKO tevens producent 
is van beproefde, duurzame bitumen en kunststof dak- 
bedekkingssystemen, kunnen wij u als geen ander  
specialistisch, technisch advies geven.
Ook op het gebied van thermische isolaties kan IKO als  
fabrikant van isolatie u met kennis van zaken adviseren 
over de juiste toepassing. Naast de productie van de  
IKO roof  bitumen dakbanen en IKO enertherm isolatie 
produceert IKO ook vloeibare waterdichting en alle aanver-
wante accessoires voor dakbanen en daken.
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IKO roof

Eén uniforme merklogica: IKO
Voor de volledige dakopbouw en al zijn onderdelen heeft 
IKO een oplossing op maat. Als producent zijn we verticaal
geïntegreerd en bieden we a.h.w. een one-stop shop 
voor het dak aan. Vanuit onze jarenlange expertise bij de 
dakdekker en bouwprofessionelen hebben we IKO roof 
concepten en systemen ontwikkeld die hun duurzaamheid 
hebben bewezen. Deze know how en beproefde systemen 
willen we nu introduceren in de handel.  
Immers, de bouw evolueert en ook de opdrachtgevers die 
ook meer conceptueel gaan denken. Zij opteren voor  
systemen die vast liggen, die op elkaar zijn afgestemd,  
die de efficiëntie verhogen, die problemen vermijden en die 
vooral ontzorgen.
Met de IKO aanpak bieden we duidelijkheid in de  
communicatie en presentatie en eenvoud in adminstratie 
en verkoop.

De IKO straat

Deze brochure biedt u een overzicht van het volledige IKO roof dakpakket.
Het zijn producten die op elkaar zijn afgestemd  en specifiek voor de handel zijn samengesteld 
in een compleet assortiment. IKO bitumen dakbanen, IKO isolatie, IKO vloeibare waterdichting 
en IKO accessoireproducten.

1 IKO merk - 1 IKO pakket - 1 leverancier - 1 aanspreekpunt

shingles

globe

bitumen dakbanen

PIR-isolatie

primers, lijmen, toebehoren

bevestigers

valbeveiliging systemen

bitumen leien



All-in-one Dakpakket
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Kiezelbak

IKO shield dampscherm

Ondergrond

IKO fix mechanische bevestiging
- drukverdeelplaatje

IKO base onderlaag

IKO enertherm ALU
mechanisch bevestigd

Vent-ALU

IKO toplaag

ALU daktrimhoek

Kimfixatie

Mastiekhoek
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IKO powergum
IKO powergum twin
IKO roofgarden APP

IKO carraraIKO profagum

IKO pro primer

ISOLATIE

IKO enertherm - Isolatielaag

DAMPSCHERMEN

TOPLAGEN

IKO shield - IKO shield SA

IKO powerflex
IKO powerflex mono

ONDERLAGEN

IKO base
IKO base quadra

IKO base stick

IKO pro lijm

IKO base APP IKO base SBS

IKO bitumen dakbanen - handel

APP SBS

IKO gum
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TOPLAAG

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO profagum 470K24 6 m 01513233
IKO profagum 470K24 grijs  5 m 01525717
IKO profagum 470K24 zwart 5 m 01525837

IKO profagum is een hoog kwalitatieve dakbaan die zijn duur-
zaamheid reeds jaren bewezen heeft.  De beproefde  receptuur 
biedt continuiteit en vertrouwen.
IKO profagum is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit 
plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen 
en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afge-
werkt met zwart of grijs mineraal en de onderzijde is voorzien 
van een wegbrandfolie. 

Voordelen:
■ Vliegvuurbestendig - Broof(t1)
■ Duurzaam waterdicht
■ Flexibel, ook bij lage temperaturen
■ Verschillende afwerkingen leverbaar, kaal of    
 afgewerkt met zwart of donkergrijs mineraal
■ Minerale afwerking geeft extra bescherming en komt de   
 levensduur ten goede

IKO profagum

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten



TOPLAAG

IKO carrara is een waterdichtingsmembraan samengesteld
uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigen-
schappen en een polyester-glas combinatie inlage. De boven-
zijde is afgewerkt met wit granulaat met titaniumoxide en de 
onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is 
toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Voordelen:
Koelend - reflecterend
■ De witte dakbaan vermindert de oppervlaktetemperatuur  
 wat ten goede komt aan de duurzaamheid van het dak
■ Een koel dak verhoogt de efficiëntie van installaties zoals   
 zonnepanelen, airco’s, ...
■ IKO carrara beschikt over een SRI 79
■ Vermindert het broeikaseffect

Ecologisch
■ Wordt vervaardigd uit gerecycleerde grondstoffen
■ 100% recycleerbaar
■ Geproduceerd met 100% groene energie

Luchtzuiverend
■ Titaniumdioxide coating neutraliseert stikstof- en zwaveloxides
■ Air Care Technology

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

IKO carrara
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Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO carrara 5 m 01567515
IKO carrara Quadra  6 m 01567566

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten
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IKO powerflex is een waterdichtingsmembraan samengesteld 
uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschap-
pen. De bovenzijde is afgewerkt met zwart, grijs en donkergrijs 
mineraal of talk/zand en de onderzijde is voorzien van een 
wegbrandfolie of zand. Deze toplaag is toepasbaar in een één- 
of meerlaags systeem.

Voordelen:
■ Vliegvuurbestendig - Broof(t1)
■ Blijft zeer soepel zelfs bij lage temperaturen
■ Mono type met extra brede overlap van 12 cm  voor
 éénlaags systeem mechanisch bevestigd. Voor brandveilig 
 detailleren  met  hete föhn - brandveilig detailleren volgens  
 NEN 6050. Deze rol mag niet gebrand worden.

IKO powerflex

TOPLAAG

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO powerflex Mono3 MB 6 m 01568588
IKO powerflex Quadra black  6 m 01560888
IKO powerflex 370K24 grijs 5 m 01566024

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten



TOPLAAG

roofgarden

IKO roofgarden is een waterdichtingsmembraan samengesteld 
uit plastomeer (APP) bitumen met wortelwerende additieven 
en een polyester-glas combinatie vliesinlage. De bovenzijde is 
afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een weg-
brandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in een meerlaags systeem 
voor groendaken.

Voordelen:
■ Wortelwerend
■ Tweelaags systeem voor maximale waterdichte zekerheid
■ Hoge ponsweerstand biedt bescherming tijdens aanleg   
 groendaken

IKO roofgarden APP

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO roofgarden APP 470K14 5 m 01513207
MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F

F
Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten
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gum

IKO gum is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit 
plastomeer (APP) bitumen en een polyester inlage. De bovenzij-
de is afgewerkt met zand of donkere leislag en de onderzijde is 
voorzien van een wegbrandfolie. Deze toplaag is toepasbaar in 
een meerlaags systeem.

Voordelen:
■ Economisch
■ UV-bestendig
■ Vlotte verwerking

IKO gum

TOPLAAG

IKO powergum twin is een waterdichtingsmembraan op  
basis van plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende  
eigenschappen en een polyester-glasvlies combinatie inlage.  
De bovenzijde is afgewerkt met talk en de onderzijde is voorzien 
van wegbrandfolie.

Voordelen:
■ Ideale prijs/kwaliteit verhouding
■ Vliegvuurbestendig Broof (t1)

IKO powergum twin
twin

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO gum 470K14 WB 6 m 01513249 

IKO gum 470K14  6 m  01513243 

IKO gum 470K24 grijs  5 m 01520605 

IKO gum 470K24 d.grijs 7,5 m 01525853 

IKO gum 470K24 d.grijs 5m 01525856

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO powergum Twin 446K14 6 m 01516622

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten
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ONDERLAAG

Omschrijving Lengte Artikelnr Plaatsing

IKO base quadra T/SA 10 m 01570710
IKO base profacoat 460P60 12 m 01511120
IKO base Stick T/SA 15 x 1.08 01570711
IKO base Universeel P60 14 m 01514114
IKO base Universeel P14 EU 7 m 01510611
IKO base PRO 30 30 m 71190115
IKO base EPS  10m  01511110

IKO profacoat 
IKO profacoat 460P60 een onderlaag die 
wordt toegepast in een meerlaags systeem 
en is samengesteld op basis van plastomeer 
(APP) bitumen en een polyesterinlage.  
De bovenzijde is afgewerkt met weg-
brandfolie en de onderzijde is een naakt 
polyestervlies. De dakbaan wordt mecha-
nisch bevestigd aan de onderconstructie 
of losliggend met ballast. IKO profacoat is 
de onderlaag bij de IKO profagum toplaag. 
Het is een hoogwaardig daksysteem op 
elkaar afgestemd.

De IKO bitumen onderlagen zijn specifiek ontwikkeld om precies te passen in alle 
mogelijke dakopbouwen. Samen met de IKO toplagen, de IKO dampshermen en de IKO isolatie 
vormen ze telkens een compleet IKO daksysteem

IKO base 
IKO base StickT/SA is een zelfklevende 
onderlaag in een meerlaags systeem / 
dampremmende laag op basis van polymeer 
bitumen en een polyester-glas combinatie 
inlage. De bovenzijde is afgewerkt met 
zand en releasefolie op de langsoverlap, 
de onderzijde is voorzien van zelfklevend 
bitumen met releasefolie. Mandragend en 
doortrapvast.Volledig zelfklevend met IKO 
pro SA primer (behalve op IKO enertherm 
ALU of MG, geen primer noodzakelijk). 
Verwerkingstemperatuur >10°C. Plaatsing 
als dampscherm op steeldeck mogelijk, 
1.08 breed.
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IKO base 
IKO base quadra T/SA is een zelfkleven-
de bitumen onderlaag met dampdrukver-
delend ruitprofiel voor toepassingen op 
ALU PIR isolatie. Voorkomt blaasvorming.

IKO base 
IKO base universeel P60 is een onderlaag 
in een meerlaags systeem op basis van 
polymeer bitumen en een polyesterinlage. 
De bovenzijde is afgewerkt met weg-
brandfolie en de onderzijde is een naakt 
polyestervlies. Mechanisch bevestigd aan 
de onderconstructie.

IKO base universeel P14 is een onder-
laag in een meerlaags systeem op basis 
van polymeer bitumen en een polyester-
glas combinatie inlage. De bovenzijde is 

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

afgewerkt met zand en de onderzijde is 
voorzien van wegbrandfolie. Verwerking 
volgens de brandmethode of losliggend 
met ballast.

IKO base EPS 
IKO base EPS is een onderlaag in een  
meerlaags systeem op basis van plasto-
meermeer (APP) bitumen en een polyester 
inlage. De bovenzijde is afgewerkt met 
wegbrandfolie en de onderzijde is een 
naakt polyestervlies. Specifiek ontworpen 
voor gebruik als eerste laag op onbeklede 
EPS-dakisolatie. Mechanisch bevestigd of 
losliggend met ballast.

IKO base PRO 30 
Onderlaag voor IKO shingle daken.



De dampremmende laag heeft als voornaamste doel het 
optimaal beschermen van de isolatie tegen het indringen van 
vocht uit de binnenlucht en zo vochtplekken, lekken en schim-
mels tegen te gaan. Een dampremmende laag wordt in een 
dakconstructie aan de warme zijde van de thermische isolatie 
geplaatst.

Belang van de dampremmende laag:
■ Maakt het dak luchtdicht
■ Voorkomt waterdamptransport naar en in de thermische 

isolatie.
■ Beschermt de thermische prestatie van de isolatie
■ Kan als een tijdelijke regendichte laag functioneren

IKO shield en IKO shield SA

DAMPREMMENDE LAAG

Klasse I: Gebouwen met weinig tot geen permanente vochtproductie
  (Stapelplaatsen voor droge goederen, toonzalen, garages, werkplaatsen...)

Klasse II:  Gebouwen met beperkte vochtproductie per m³ en goede ventilatie
  (Scholen, winkels, sportzalen...)

Klasse III:  Gebouwen met een belangrijke vochtproductie per m³ en matige tot voldoende ventilatie
  (Ziekenhuizen, restaurants, laaggeklimatiseerde gebouwen...)

Klasse IV:  Gebouwen met hoge vochtproductie
  (Zwembaden, wasserijen, drukkerijen, hooggeklimatiseerde gebouwen...) 

Het is aangeraden ALTIJD dampremmende lagen voor binnenklimaatklasse III of IV te gebruiken
Voor klasse III of minder kunt u producten uit de IKO base range gebruiken. Raadpleeg uw IKO specialist.

De binnenklimaatklasse van het gebouw wordt bepaald uitgaande van de dampdruk in het gebouw; deze druk wordt 
vooral beïnvloed door de vochtproductie in het gebouw. Er worden vier binnenklimaatklassen onderscheiden.

Omschrijving Lengte/ Artikelnr Plaatsing
 Breedte

IKO shield PRO ALU/SA  20 m x 1.08 m 01570356

IKO shield ALU4 T/F  5 m 01610818
MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F

F
Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

MMP Quadra Turbo VlamlassenFL Tecno F
F

Wafel Techn. bevest Koudlijm Zelfklevend Föhnen Gieten

IKO shield ALU4 T/F 5 m is een dampremmende laag  
(binnenklimaatklasse IV) in een meerlaags systeem op basis van 
elastomeer (SBS) bitumen en een ALU- glasvlies combinatie 
inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zand en de onderzijde 
is voorzien van wegbrandfolie. Verwerking volgens de brand-
methode of losliggend met ballast. 

IKO shield Pro ALU/SA 20 m is een dampremmende laag 
(binnenklimaatklasse IV) in een meerlaags systeem op basis van 
elastomeermeer (SBS) bitumen en een polyester-glas combi-
natie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met ALU folie en de 
onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met release-
folie. Mandragend en doortrapvast. 
Volledig zelfklevend met IKO pro SA primer (behalve op gelakt 
steeldeck, geen primer noodzakelijk).
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Celstructuur PUR/PIR standaard Celstructuur IKO MCT
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IKO enertherm PIR-isolatie

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:

Vormvast
De IKO enertherm platen behouden hun vorm en dimensi-
onele stabiliteit gedurende een langere tijd dan PIR-platen 
met grover schuim. De platen zijn krimpvrij. Koudebruggen 
worden vermeden en een langere levensduur zonder verlies 
van de isolerende kwaliteiten wordt gegarandeerd.

Vochtongevoelig
MCT zorgt voor een zeer lage wateropname* (<0,6%) 
in vergelijking met andere isolatiematerialen. Een ge-
wichts-toename door vocht is uitgesloten, de platen zijn 
rot- en schimmelvrij en de isolatiewaarde blijft behouden.

Drukvast
IKO enertherm heeft een hoge elasticiteit. MCT zorgt voor 
een uitzonderlijke drukweerstand: de cellen veren mee en 
breken niet. De isolatieplaten zijn beloopbaar, er treedt 
geen spoorvorming op

Kiezen voor IKO enertherm

 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 con-
dities m.b.t. wateropname, mechanische eigenschappen, 
corrosiebestendigheid, emissiviteit ed.

 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 brandge-
drag is eigen aan de celstructuur van het schuim.

 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 mate-
riaal in vergelijking met andere isolatie materialen.
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IKO enertherm ALU
IKO enertherm ALU is aan beide zijden afgewerkt met een 7-laagse  
multi-layer ALU-cachering, samengesteld in één complex. De cachering wordt 
getest onder extreme condities met betrekking tot wateropname, mechanische 
eigenschappen, corrosiebestendigheid, emissiviteit ed.
IKO enertherm heeft dankzij de optimale formulering van de grondstoffen en 
productiepara-meters een uitzonderlijk fijne celstructuur. Deze plaat is perfect 
inzetbaar voor IKO roof concept daken.

IKO enertherm BM
IKO enertherm BM is aan één zijde bekleed met een polypropyleen  
gebitumineerd zand- en talkvrij glasvlies (BGF) en aan de andere zijde met een 
geperforeerd gecoat glasvlies (MG). Deze slimme isolatieplaat is multi-inzetbaar en 
tegelijk handig en economisch, een echte troef voor handelaar en dakdekker.
Voor het verwerken van bitumen dakbanen met een vlamtoepassing wordt de 
gebitumineerde BGF-zijde met zand- en talkvrij glasvlies naar boven geplaatst. 
Bij kunststof dakbanen wordt de MG-zijde met het geperforeerd gecoat glasvlies 
naar boven geplaatst. Door de 2 verschillende cacheringen is deze IKO ener-
therm BM isolatieplaat inzetbaar voor verschillende toepassingen op het platte 
dak. IKO enertherm BM platen worden aangeboden in de standaard afmeting  
1200 x 600 mm en in diverse diktes vanaf 30 mm tot en met 81 mm.

■ Micro Cell Technology
■ Krimpvrij en dimensiestabiel
■ Drukvast
■ Lichte platen en dus makkelijk te  
 plaatsen
■ Brandveilig
■ Vochtongevoelig
■ Snel en eenvoudig te plaatsen
■ Zeer goed beloopbaar tijdens de  
 werkzaamheden en nadien op  
 het dak
■ Behoudt zijn isolatiewaarde
 gedurende de hele levensduur  
 van het dak

Voordelen
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IKO pro vloeibare producten en toebehoren

Met IKO pro en IKO protect biedt IKO een assortiment hoogwaardige vloeibare
waterdichtingsproducten en systemen aan. Deze producten bieden waterdichte oplossingen  
daar ze tot dezelfde IKO-familie behoren en aldus op elkaar zijn afgestemd.

PRIMERS
IKO pro Quick primer
Sneldrogende bitumineuze 
hechtprimer. Sneldrogende bitu-
mineuze primer voor het activeren 
en voorbereiden van onder gronden 
waarop bitumineuze dakproducten 
aangebracht gaan worden.

LIJMEN
IKO pro PU-lijm
PU-lijm voor isolatieplaten.
Elastisch blijvende één-component 
vochtuithardende polyurethaan lijm 
met een licht opschuimend vermogen 
en een grote hechtkracht.  
Dankzij het opschuimend vermogen 
van de Pulijm zorgt deze voor een  
goede verankering aan de ondergrond.

IKO pro Activator
Hoogwaardige contactlijm voor 
een duurzame hechting op het 
verticale vlak.
Activator is een gebruiksklare contact-
lijm voor het verlijmen van de SafeStick 
prevent dakbanen in het verticale vlak.
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DAKONDERHOUD

IKO pro
Bio Zelfreiniger
Bestrijden van korstmossen, algen, 
zwammen en andere aanslag op aller-
lei buitenoppervlakken zoals bitumen 
dakbedekking, leien, tegels, steen, 
vloeren, glas, hout, plastic en shingles.

IKO pro Dakpasta
Gemodificeerde bitumineuze 
dakreparatiepasta
Bitumineuze elastische reparatiepasta 
op basis van hoogwaardig bitumen en 
elastomere modificatie. Hoge per-
manente kleefkracht op bitumineuze 
ondergronden, hout, metalen, beton, 
steen, zink en alle soorten golfplaten.

GOOT RENOVATIE

IKO pro Zinkrenovatie
Goot vernieuwer op basis van 
polyurethaan.
Twee component zinkkleurige coating, 
op basis van blijvend elastische polyu-
rethanen, ter bescherming van metalen 
daken en zinken goten. Vormt na 
uitharding een volledig glad, slijtvast 
en reflecterend oppervlak, ongevoelig 
voor UV-straling en andere agressieve 
milieu-invloeden (zuurbestendig).

DAKDETAILS

IKO protect MS Detail
Eéncomponent coating op basis 
van MS polymeren 
Hoogwaardige watergebaseerde 
PU-coating. Eéncomponent coating 
op basis van MS Polymer, zorgt voor 
een definitieve waterdichting zonder 
overlapping. Bevat geen oplosmiddelen 
en is reukloos. Extreme elasticiteit en 
uitstekende UV bestendigheid maken 
het product uiterst geschikt voor het 
waterdicht maken van dakdetails, ook 
op moeilijk bereikbare plaatsen.



Valbeveiliging
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Het IKO globe valbeveiligingssysteem is uitvoerig 
getest en voldoet aan EN 795, klasse A1.

Beton Hout Staal

De IKO globe is een stand-alone ankerpunt voor persoonlijke valbeveiliging bij het werken op hoogte.
IKO globe is geschikt voor staaldaken, houten daken vanaf 18 mm en betondaken.

Valbeveiligingsanker
Omdat de IKO globe op de isolatie en dakbedekking wordt  
gemonteerd, wordt schade aan het dak geminimaliseerd  
en is de koudebrug beperkt. Het ankerpunt is ook ideaal bij  
renovatie van een bestaand dak aan te brengen. Het oog 
van de IKO globe kan in alle richtingen worden gebruikt, 
zodat er een optimale bewegingsvrijheid is tijdens werk-
zaamheden op het dak.

De IKO globe wordt in een set geleverd compleet met een 
duidelijke montagehandleiding, het oog, de voetplaat, 
en alle benodigde bevestigingsmiddelen. Bij een houten 
ondergrond wordt nog een extra basisplaat aluminium 
gemonteerd. Op die manier heeft u altijd de beschikking 
over de juiste materialen om de IKO globe op ieder dak 
probleemloos aan te brengen.

Bij de IKO globe zijn ook aanvullende accessoires verkrijgbaar,
zoals een ladderborging met bordje, een pictogram ‘valgevaar 
op 4m’ en uiteraard een gordel met lijn.

globe



IKO pro PU LIJM
Elastisch blijvende, één-component vochtuithardende 
polyurethaan lijm. Voor het verkleven van isolatieplaten en  
bitumineuze damp-remmende lagen. Sterk hechtend vermogen  
voor een goede verlijming tussen ondergrond en isolatieplaten.
Verbruik ca. 5 m²/kg of 0,2 kg/m².
Verpakking: bus van 6,5 kg met schenktuit.
Artikelnr.: 2401460

IKO fix COMBI-S
Combipack met schroef en verdeelplaatje voor bevestiging van de 
isolatie in hout of steeldeck. Verpakking: 250 stuks.
Artikelnr.: 30042390 tot 30042500.
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TOEBEHOREN EN BEVESTIGERS

IKO pro FIX GUN
Blauw polyurethaanschuim met onmiddellijke uitzetting 
voor verlijming en afdichten van isolatieplaten.
Verbruik tot 12 m2 isolatie per bus.
Verpakking: aerosolbus van 750 ml te gebruiken in  
combinatie met de IKO enertherm gun.
Artikelnr.: 2401485

IKO pro PU GUN
IKO enertherm Gun is een professioneel pistool, waarvan de
bouwelementen volledig uit metaal bestaan. Met dit pistool kan
de flow van het PU schuim eenvoudig aangepast worden.
Lengtes 30, 60 en 100 cm.
Artikelnr.: 05340360 - 05340362 - 05340364

IKO pro PU GUN CLEANER
Gebruiksklaar reinigingsmiddel voor het verwijderen  
van niet uitgehard PU schuim en lijm op  
alle ondergronden.
Artikelnr.: 02401495

Voor elke toepassing de juiste toebehoren



IKO dakshingles
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Dakshingles zijn een van de meeste gebruikte residentiële dakbedekkingen wereldwijd.
Buiten hun eigen natuurlijk uitzicht, bieden ze nog een grote verscheidenheid aan voordelen voor  
dakeigenaars, dakdekkers, architecten, ontwikkelaars en investeerders.

Superglass
Voordelen met deze Superglass 
dakshingle: 

■ Hoge kwaliteit bitumineuze glasvlies  
 shingle
■ De meest populaire en geteste
 bitumenlei
■ Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
■ Zeer goed bestand tegen verkleuring

Armourglass
Voordelen met Armourglass 
dakshingles: 

■ Hoger bitumengehalte
■ Topkwaliteit bitumineuze glasvlies   
 shingle
■ Beschikbaar in een breed gamma van  
 vormen en kleuren
■ Overschrijdt wereldwijd veruit de   
 strengste normen

Monarch
Uw voordelen met deze Premium 
Dakshingles: 

■ Opgewaardeerde shingle bestaande  
 uit polymeer gemodificeerde bitumen 
■ Dikkere shingle
■ Flexibeler bij lage temperaturen
■ Uitstekende bescherming bij hoge   
 temperaturen
■ Bestand tegen extreme weersom  
 standigheden
■ Maximale duurzaamheid dankzij 
■ APP-gemodificeerde bitumen

shingles

Kleur Kleur Kleur
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Cambridge Xpress
Uw voordelen met deze meeste 
efficiënte dakshingle: 

■ Meer bedekking dan andere 
 standaard dakshingles.
■ Nieuwe speciale Cambridge Xpress   
 lane voor een snellere verlegging van  
 deze shingles.
■ Deze extra grote vernagelstrook is   
 gekend als “Cambridge Xpress Lane”
■ Handige, verbeterde vernagel
 performance -  zeker op stijle daken.
■ Verkrijgbaar in 7 natuurlijke tinten
 en eigentijdse kleuren
■ Uitstekende oplossing voor renovatie 
 projecten…
■ …en voor elke dakvorm.

Cambridge Xtreme 9.5°
Uw voordeel met deze bijzon-
dere Cambridge Xtreme 9.5° 
dakshingle: 

■ Xtreme dakhelling: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
■ Xtreme weerstand tegen felle wind &  
 hevige regen - Geen enkele andere   
 shingle biedt een betere weerstand
 tegen stortbuien/slagregen in extreme 
 weersomstandigheden (storm, hagel). 
	 Getest en goedgekeurd door KIWA-
 BDA Institute Netherlands 2014
■ Xtreme uniek: ‘s werelds eerst zelf-  
 klevende gelamineerde shingle

shingles

IKO Armourvalley
Armourvalley wordt gebruikt in dak-
kilgoten en is een hoog kwalitatief APP 
gemodificeerde rol afgewerkt met cera-
misch-gecoate granulaten met dezelfde 
kleuren als de IKO dakshingles.  
Het kan ook voor de lage dakhellingen 
naast dakshingles worden gebruikt.

KleurKleur Kleur
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Overzicht accessoires

Lichtkoepel en
opstand
Heldere lichtkoepel en PVC-opstand met 
ventilatieraam.

Doorvoeren
en ontluchtingen
Dubbelwandige ontluchtingen en enkelwan-
dige universele doorvoeren.

Loden en ALU HWA’s
6  x8 uitvoering in 45 graden met of zonder 
bladvanger.

Dreentegels
Standaard dreentegel grijs, tegeldrager 
rubber, daktegel rubber

Daktrim
Standaard daktrim

Kraaltrim met nostalgische uitstraling
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IKO daksystemen
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TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Stick Quadra T/SA

BEVESTIGING ONDERLAAG

Partieel zelfklevend

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG

BEVESTIGING ISOLATIE

Verlijmd met IKO pro PU lijm

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14
IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig gebrand / Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Mechanisch bevestigd

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Mechanisch bevestigd

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig branden

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Losliggend

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Losliggend

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig branden

ONDERGROND

Primeren

- NIEUWBOUW
- BETON
- VERKLEEFD

- NIEUWBOUW
- BETON
- MECHANISCH

- NIEUWBOUW
- BETON
- LOSLIGGEND
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TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Stick Quadra T/SA

BEVESTIGING ONDERLAAG

Partieel zelfklevend

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG

BEVESTIGING ISOLATIE

Verlijmd met IKO pro PU lijm

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14
IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig gebrand / Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Mechanisch bevestigd

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Mechanisch bevestigd

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14
IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig gebrand / Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Losliggend

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Losliggend

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig branden

ONDERGROND

Primeren

- NIEUWBOUW
- HOUT
- VERKLEEFD

- NIEUWBOUW
- HOUT
- MECHANISCH

- NIEUWBOUW
- HOUT
- LOSLIGGEND



IKO daksystemen
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TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Mechanisch bevestigd

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU  /MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Mechanisch bevestigd

DAMPSCHERM

IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Roofgarden

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P14*

BEVESTIGING ONDERLAAG

Losliggend, naden waterdicht*

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU  /MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Losliggend*

DAMPSCHERM

IKO Base Universeel P14
IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Volledig gebrand / Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Universeel P60
IKO Profacoat 460P60
IKO Base 460P60

BEVESTIGING ONDERLAAG

Mechanisch bevestigd

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Mechanisch bevestigd

DAMPSCHERM

NVT

BEVESTIGING DAMPSCHERM

NVT

ONDERGROND

NVT

- NIEUWBOUW
- STAALDAK
- MECHANISCH

- NIEUWBOUW
- GROENDAK

- RENOVATIE
- MET ISOLATIE
- MECHANISCH

* Alleen indien gewicht daktuin voldoet aan NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011, NEN 6707, SBR 465.00 en NPR 6708:2013 NVT = Niet van toepassing
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TOPLAAG

IKO Profagum
IKO Gum
IKO Powerflex
IKO Powergum Twin
IKO Cararra

BEVESTIGING TOPLAAG

Volledig gebrand

ONDERLAAG

IKO Base Stick Quadra T/SA

BEVESTIGING ONDERLAAG

Partieel zelfklevend

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG

BEVESTIGING ISOLATIE

Verlijmd met IKO pro PU lijm

DAMPSCHERM

NVT

BEVESTIGING DAMPSCHERM

NVT

ONDERGROND

NVT

TOPLAAG

IKO Powerflex Quadra Black  
(details met IKO Powerflex Black)

IKO Powergum Quadra Black 
(details met IKO Powergum Black)

IKO Cararra Quadra (details met IKO Cararra)

BEVESTIGING TOPLAAG

Partieel gebrand

ONDERLAAG

NVT

BEVESTIGING ONDERLAAG

NVT

ISOLATIE

NVT

BEVESTIGING ISOLATIE

NVT

DAMPSCHERM

NVT

BEVESTIGING DAMPSCHERM

NVT

ONDERGROND

Primeren

TOPLAAG

IKO Powerflex MONO 3 MB  

(details met IKO Powerflex MONO 3 ZK)

BEVESTIGING TOPLAAG

Mechanisch bevestigd, naden gefohnd

ONDERLAAG

NVT

BEVESTIGING ONDERLAAG

NVT

ISOLATIE

IKO Enertherm ALU / MG / BM

BEVESTIGING ISOLATIE

Mechanisch

DAMPSCHERM

IKO Base Stick T/SA

BEVESTIGING DAMPSCHERM

Zelfklevend

ONDERGROND

Primeren

- RENOVATIE
- MET ISOLATIE
- VERKLEEFD

- RENOVATIE
- ZONDER ISOLATIE

- VLAMVRIJ WERKEN VOLGENS
 NEN6050
- MECHANISCH



DAKBEDEKKING  I  VLOEIBARE WATERDICHTING  I  ISOLATIE
IKO B.V.  I  Postbus 45  I  4780 AA Moerdijk  I  Wielewaalweg 1  I  4791 PD Klundert
Tel +31 (0168) 409 309  I  e-mail verkoop.klundert@iko.com  I  nl.iko.com

IKO B.V.  -  Apolloweg 14  I  8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (058) 280 00 44  I  e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com  I  nl.iko.com

VOOR ELKE TOEPASSING EEN OPLOSSING
VOOR ELKE OPLOSSING EEN IKO PRODUCT


