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TOPKWALITEIT. BEWEZEN PRESTATIES



Elevate UltraPly TPO is een flexibel dakafdichtingsmembraan van 
thermoplastische polyolefine (TPO), vervaardigd door integratie van een 
ethyleenpropyleenrubber in een polypropyleenmatrix en geproduceerd met 
een polyester wapening. 

Het combineert de flexibiliteit van rubber en de thermische lasbaarheid van 
een thermoplastic in een membraan met uitmuntende eigenschappen.

De sinds 1996 ongewijzigde formule van UltraPly TPO is de slimme keuze als 
u zoekt naar een lichtgekleurd , milieuvriendelijk dakbedekkingssysteem dat 
esthetiek combineert met sterke weerstand tegen uv-straling, verwering en 
uitmuntende mechanische karakteristieken.

TOPKWALITEIT 
SINDS 1996



Complete oplossing  
Compleet assortiment accessoires 
en andere dakafdichtingssysteem- 
componenten. Uitgebreide  
technische ondersteuning, van  
concept tot uitvoering. 

TPO vereenvoudigd
Eén membraan voor alle 
dakgebieden en -toepassingen.  
Ruim lasbereik/lasvenster.

Bewezen kwaliteit
Hoogwaardige formulatie en 
consistente, duurzame prestaties.

Concurrentieel
Snelgroeiende markt voor  
commerciële 
dakbedekkingsprojecten.

Ecologisch
Bevat geen weekmakers,  
halogenen of zware metalen.  
Geeft geen schadelijke stoffen af.
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COMPLETE OPLOSSING VAN 
ÉÉN LEVERANCIER 



Het geheim van een premium en duurzaam dakafdicht-
ingssysteem beperkt zich niet tot het waterdichtings- 
membraan. We zetten ons daarom in voor het leveren 
van hoogwaardige, compatibele producten en uitge-
breide ondersteuning bij elke stap van het proces.

Het complete assortiment dakbedekkingsaccessoires 
van Elevate, waaronder Bonding Adhesive-lijmen, 
flashings en voorgevormde accessoires enz., is 
ontworpen om het beste resultaat te garanderen. 
Andere dakafdichtingssysteem componenten zoals 
PIR-isolatieplaten, dekplaten en dampschermen zijn 
ook verkrijgbaar bij Elevate. Al deze artikelen zijn 
geoptimaliseerd om goed in combinatie met elkaar te 
verwerken, voor betere prestaties van het systeem als 
geheel.

Naast het gebruik van superieure producten is de 
sleutel tot een geslaagd dakbedekkingsproject 
gelegen in een hoogwaardige installatie. We bieden 
ons netwerk van erkende aannemers uitgebreide 
technische ondersteuning bij elke stap, met onder meer 
trainingsprogramma’s voor iedereen van beginners tot 
gevorderden, ondersteuning op de werf bij het opstarten 
van het project en dakinspecties tijdens de werken en bij 
oplevering.

Scan de QR code of ga naar 
HolcimElevate.com voor 
meer informatie over onze 
trainingssessies.



TPO VEREENVOUDIGD
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Het UltraPly TPO-dakafdichtingsmembraan van Elevate kan wit of lichtgrijs 
zijn en is verkrijgbaar in verschillende dikte- en breedtematen.

Hetzelfde membraan kan worden gebruikt voor alle dakgebieden (het 
dakvlak, opkanten enz.), alle toepassingen (groendaken, daken met 
zonnepanelen enz.) en alle systeemtypen. Het ruime lasbereik maakt de 
installatie nog gemakkelijker.

MECHANISCH BEVESTIGD 
SYSTEEM
De membranen worden in de 
overlappingen van aangrenzende 
membranen bevestigd met 
behulp van goedgekeurde 
plaatjes en bevestigingsmiddelen 
Het  inductielassysteem is een 
niet-penetrerende variant op 
het conventionele mechanisch 
bevestigde systeem, waarbij 
membranen op een raster van  
TPO-inductieplaatjes worden gelast.

VOLLEDIG VERKLEEFD SYSTEEM
Membranen worden volledig 
verkleefd rechtstreeks op 
een compatibele ondergrond 
aangebracht met gebruik van 
een Elevate Bonding Adhesive-
contactlijm. 

GEBALLAST SYSTEEM
Het membraan wordt losliggend 
op de ondergrond geplaatst en 
vervolgens op zijn plaats gehouden 
met behulp van een goedgekeurde 
laag ballast. 

HET JUISTE SYSTEEM KIEZEN

De UltraPly TPO daksystemen van Elevate bieden uiteenlopende installatieopties 
waarmee de lastigste dakuitdagingen kunnen worden aangepakt, zowel voor renovaties 
als voor nieuwbouwprojecten.



BEWEZEN KWALITEIT

UltraPly TPO is een premium dakbedekkingsmembraan dat wordt 
samengesteld uit een goede mix van flexibele polyolefinepolymeren, 
hoogwaardige uv-, warmte- en ozonstabilisatoren, antioxidanten, 
halogeenvrije brandvertragers en pigmenten. 

De juiste chemische balans - de correcte samenstelling - is essentieel voor 
de prestaties op lange termijn van het membraan. 

Met een sinds 1996 ongewijzigde formule vertoont UltraPly TPO uitmuntende 
resultaten zowel in het laboratorium als in de praktijk, zelfs na tientallen 
jaren blootstelling in gebieden met een hoog uv-stralingsniveau.



CONCURRENTIEEL
Membranen van thermoplastische polyolefine (TPO), sinds de jaren 1990 
op de markt, zijn momenteel een van de snelst groeiende producten voor 
commerciële dakbedekkingsprojecten. Maar niet alle TPO-membranen zijn 
gelijk. 

De veerkracht en duurzaamheid van UltraPly TPO, samen met de volledige 
ondersteuning bij elke stap, vertalen zich tot soepele, probleemloze 
projecten en tevreden klanten.

Sluit u vandaag nog aan bij ons netwerk van erkende aannemers en word 
ondersteund door een wereldwijd bedrijf met een uitgebreide ervaring in 
dakbedekkingssystemen.



ECOLOGISCH

Het UltraPly TPO-dakafdichtingsmembraan heeft een lage milieu-impact. 
Het bevat geen weekmakers, halogenen of zware metalen en er komen geen 
schadelijke stoffen uit vrij. 

Het UltraPly TPO-dakafdichtingssysteem draagt tevens bij tot het behalen 
van hoge scores voor duurzaamheidsbeoordelingsmethodes zoals BREEAM 
en LEED en biedt een betrouwbare, veilige en duurzame oplossing voor 
onder meer PV-daken, groendaken en waterretentiedaken.
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Voor meer informatie contacteer :
Holcim Solutions and Products EMEA BV 
Ikaroslaan 75 
1930 Zaventem 
BELGIUM

HolcimElevate.com

Deze brochure is alleen bedoeld om de producten en specificaties van Elevate in de kijker te 
zetten. Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het gewicht en de afmetingen 
van alle producten en specificaties worden bij benadering weergegeven. Voor gedetailleerde 
productinformatie raadpleegt u de technische gegevens op HolcimElevate.com. Holcim is 
verantwoordelijk voor de levering van kwaliteitsproducten die overeenstemmen met de door Holcim 
gepubliceerde productgegevens. Aangezien noch Holcim zelf, noch diens vertegenwoordigers 
in de praktijk architecturale werken uitvoeren, biedt Holcim geen advies over en verwerpt 
het uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van elke structuur waarop diens 
producten kunnen worden aangebracht. Bij vragen over de stabiliteit van een constructie of 
het draagvermogen voor de geplande werkzaamheden dient de eigenaar, voor aanvang van de 
werkzaamheden, het advies in te winnen van competente bouwkundige ingenieurs. Holcim is niet 
aansprakelijk voor constructiefouten of gevolgschade, en geen enkele vertegenwoordiger van 
Holcim is bevoegd om af te wijken van deze disclaimer.
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