
Duurzame dakdichting vereist perfectie

ExtruBit
®

hét waterdichtingsmembraan

hét waterdichtingsmembraan
ExtruBit

®

EXTRUBIT België
Bevrijdingslaan 49
2450 Meerhout (België)

T +32 (0)14 75 03 77
M info@extrubit.be
W www.extrubit.be

Contacteer ons:

Homogeen daksysteem

Eénlaagse verwerking

Uniek aan ExtruBit® is het ruim assortiment hulpstukken 

dat uit hetzelfde materiaal is vervaardigd. Zowel de 

dakbanen als hulpstukken worden met hete lucht gelast. 

Zo vormt ExtruBit® een homogeen en duurzaam dak.

ExtruBit® dakdichtingsmembranen zijn klaar om on- 

middellijk te worden aangebracht. Er hoeven geen 

reinigings- of  voorafgaande installatieprocedures te 

worden gevolgd. Het lassen van deze kunststof 

dakbanen gebeurt snel en efficiënt. De lasnaden zijn 

meteen 100% waterdicht en hebben een uiterst 

betrouwbare kwaliteit. Bij het thermisch lassen komt er 

geen schadelijke damp of rook vrij. 



Ontdek ExtruBit®

ExtruBit® is voor 70% samengesteld uit polyethyleen en 

30% bitumen. Het combineert het beste van twee 

werelden: de elasticiteit van bitumen en de levensduur 

van kunststof. Diverse unieke eigenschappen maken van 

ExtruBit® het meest duurzame membraan sinds 1970. 

 

antislip ethyleen-bitumenlaag

ethyleen-bitumenlaag

glasvlieswapening

Extreem Duurzame
Dakdichting

Kwaliteit primeert
ExtruBit® bewijst dat dakdichting tegelijk duurzaam, 

kwalitatief, snel en eenvoudig te verwerken én prijs- 

gunstig kan zijn. ExtruBit®  wordt geproduceerd en getest 

conform de strengste Duitse DIN normen. De productie 

tot de plaatsing is gegarandeerd volgens DIN ISO 9001.

Met ruim 45 jaar ervaring en een wereldwijde plaatsing 

van meer dan 1.500.000 m² dakmembraan per jaar is 

ExtruBit® de referentie op het vlak van waterdichting. 

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat ExtruBit® 2 mm 

na 30 jaar nog meer dikte en performantie vertoont dan 

nieuw geplaatste  EPDM en andere  kunststof dakmem-

branen.

Verwachte levensduur van > 50 jaar

Scheurvast en uiterst bestand tegen perforaties

Compatibel met bitumen

Bestand tegen extreem lage temperaturen

Toepasbaar op alle ondergronden en daktypes

Het hele jaar door verwerkbaar

Plaatsing door gecertifieerde dakwerkers

Water blijft zuiver: ideaal voor regenwatarrecup.

Bevat geen chloor of weekmakers

Bestand tegen UV-stralen en chemicaliën

Eénlaagse snelle en prijsgunstige plaatsing

10 jaar fabrieksgarantie (15 jaar mogelijk)

Blijvend elastisch en beloopbaar

Onderhoudsvriendelijk

100% recycleerbaar

Maximale zekerheid

Eenvoudige plaatsing

Milieuvriendelijk
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De voordelen

ExtruBit®  na 30 j EPDM nieuw 

530 %

1,80 mm

+- 400 %

≤ 1,50 mm

elasticiteit

materiaaldikte

     “De vraag is niet of een  
dakdichtingsmembraan  
het dak waterdicht maakt, 
maar hoe lang het een 
dak waterdicht houdt.”


