ENERGIEDAKEN EN -GEVELS

termobox

De Termobox® is een dakcollectorsysteem dat de warmte op
het dak in de zomer en de kou die ontstaat in de winter, opvangt
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Ingaande collectortemperatuur (C)

Deze gratis energie wordt zo op een duurzame wijze toegepast.
• product X • product Y • product b • product a • product d

Het grote verschil ten opzichte van andere

die de zon produceert, of de kou die in de winter

energiedaksystemen is het feit dat de Termobox

ontstaat, naar een opvangcapaciteit in het

niet in het dak maar op het dak wordt geplaatst.

gebouw of onder de grond. Vervolgens kan die

Hierdoor heeft u geen risico op lekkages.

capaciteit ingezet worden voor warmtevoor-

De vloeistof in de buizen transporteert de warmte

ziening, koeling of het verwarmen van tapwater.

Doordat de buizen met vloeistof één geheel vormen met het oppervlak waar
de zon op schijnt zijn er bijna geen rendementsverliezen.
Hierdoor laat de Termobox een hogere opbrengst zien dan andere
energiedaksystemen en zijn de terugverdientijden korter. Daarnaast kunt u
op de Termobox amorfe zonnecellen aanbrengen waardoor u tevens met
hetzelfde product kunt voorzien in uw elektriciteitsbehoefte.
De Termobox is ontwikkeld in samenwerking met Triple Solar.
De Termobox is uitvoerbaar als sandwichpaneel waarbij het tevens een dragend
element zou kunnen zijn, of als collector waarbij de isolatie achterwege blijft.

Voordelen Termobox:
- Geen risico op lekkages in
uw dakconstructie
- Te combineren met zonnecellen
- Gratis energie
- Korte terugverdientijden

-

Verwarmen en koelen mogelijk
Subsidiemogelijkheden
Licht in gewicht
Reductie CO² uitstoot
Verlaging EPC gebouw
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ENERGIEDAKEN EN -GEVELS

termogevel

De Termogevel kan als wandcollector toegepast worden op
industriepanden of andere gebouwen. De gegenereerde warmte
wordt gebruikt voor verwarming in productieprocessen, laagcalorisch, of voor de verwarming van de productiehal in combinatie
met een warmtepomp. Daarnaast kan de warmte opgeslagen
worden in de bodem waarna er tijdens een koude periode weer
gebruik van gemaakt kan worden.

De Termogevel bestaat uit een sandwichpaneel

aluminium collector verwerkt van Triple Solar.

waarbij er gekozen kan worden uit de soort

Elk paneel heeft 12 geïntegreerde buizen waar

isolatie en de gewenste isolatiewaarde.

vloeistof doorheen gevoerd kan worden. Deze

In het buitenspouwblad van het paneel is een

vloeistof is glycol.

De panelen kunnen optioneel ook worden voorzien van amorfe zonnecellen
zodat er niet alleen warmte wordt opgewekt maar ook elektriciteit.
Uit testen van TNO blijkt dat het systeem duidelijk beter presteert dan de
meeste gelijkwaardige systemen in de markt.

-

Voordelen Termogevel:
Ideaal systeem voor WKO installaties
Volledig geïntegreerd gevelpaneel
Hoge opbrengsten gemeten door TNO
Esthetisch fraai
Lage terugverdientijden
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ENERGIEDAKEN EN -GEVELS

solvena

Solvena is een energieproducerend prefab bouwelement voor
daken, wanden en gevels, waarmee omgevingswarmte en
instralingswarmte wordt opgeslagen. Met een Solvena element
worden gebouwen, bedrijfspanden en zwembaden zelfvoorzienend
in hun energiebehoefte. De opgeslagen warmte kan ingezet
worden voor o.a. de verwarming en koeling, het leveren van
proceswarmte en tapwaterverwarming.

Solvena is een prefab dak-en gevelelement dat

hoge isolatiewaarden en heeft een prima

werkt volgens het principe plug and play.

afwerkingsniveau.Het leidingenstelsel onttrekt

Hierdoor ontstaat een eenvoudige montage en

zonnewarmte aan de afwerkingslaag.

integratie in zowel nieuwbouw als renovatie.

De leidingen zijn gevuld met een vloeistofmengsel

Daarnaast is het systeem makkelijk uitwisselbaar

dat de onttrokken warmte transporteert naar een

of later uit te breiden. Het bouwelement haalt

koude-warmte opslagsysteem in de grond.

Technische specificaties
- Minimale breedte van 800 mm - maximale breedte van 3.600 mm.
- Minimale lengte van 1.200 mm - maximum lengte van 9.000 mm.
- Standaard voorzien van duurzame dakbedekking.
- Volledig geintegreerd systeem; geen leidingschachten nodig.
- Hoog afwerkingsniveau: wind en waterdicht.
- Plug and play
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GROENE DAKEN EN GEVELS

groendaken

Groendaken vormen een duurzaam samenspel tussen natuur en
techniek. Enerzijds compenseren zij het tekort aan groen in de
stedelijke omgeving.
Anderzijds werken groendaken isolerend, hebben zij een grote
capaciteit voor waterbuffering en bevorderen zij de luchtkwaliteit.
Daarnaast vervullen zij ook nog een belangrijke esthetische functie.

Groendaken zijn onder te verdelen in daktuinen

en speeltoestellen. Bij vegetatiedaken is een

en vegetatiedaken.

onderscheid te maken tussen het mos-sedumdak

Daktuinen worden projectmatig ontworpen door

en het gras-kruidenvegetatiesysteem.

een tuinarchitect. Bij deze daken is het esthetische

Het mos-sedumdak bestaat uit een variëteit aan

aspect nog belangrijker dan bij vegetatiedaken.

mos-sedumplanten die gedurende het gehele jaar

Zij hebben tevens een recreatieve functie en

voor een grote dynamiek aan kleur zorgen.

worden veelal ingericht met bestrating, meubilair

Voor het mos-sedumdak bestaan diverse systemen. Ze hebben in het
algemeen een geringe opbouwhoogte en een relatief laag gewicht.
Het gras-kruidenvegetatiesysteem geeft een iets ruiger beeld.
Dit systeem wordt opgebouwd met sedums, kruiden en grassen.
Vergeleken met het mos-sedumdak is de opbouw hoger en het gewicht
aanzienlijk zwaarder.
Het aanleggen van groendaken is werk voor specialisten.
Met uw Future(p)roof-partner bent u niet alleen verzekerd van de
benodigde specialistische kennis, maar ook van een perfecte uitvoering.

Algemene milieuvoordelen van groendaken
- grote capaciteit waterbuffering;
- isolerende werking (energiebesparing);
- vermindering opwarming van gebouwde omgeving (verbetering luchtkwaliteit);
- opvang fijnstof deeltjes door vegetatie (verbetering luchtkwaliteit);
- diverse subsidiemogelijkheden.
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GROENE DAKEN EN GEVELS

wateroverlast
beheersen

Waterbuffering vertraagt de afvoer van hemelwater. Door
verstedelijking, verouderde rioleringstelsels en extremere regenval
wordt afvoer een steeds groter probleem. Bouwplannen moeten
daarom tegenwoordig voldoen aan de Watertoets. Hierin wordt
door gemeentes en waterschappen afgesproken hoe water moet
worden opgevangen, gebufferd en afgevoerd.

Het dak vormt een prima plek om neerslag te

maar ook met speciale filtratielagen die het water

bufferen. Binnen Future[p]roof bestaan daar-

meteen zuiveren voor gebruik. De hoeveelheid

voor verschillende concepten. Waterbuffering

water die uw dak kan bufferen hangt natuurlijk

kan plaatsvinden met een traditioneel groendak,

af van de draagconstructie.

Het opgevangen water kan vervolgens gebruikt worden om toiletten door te
spoelen, als bluswater maar zeker ook als isolatie tegen zomerhitte. Gaat u
waterbuffering toepassen, dan helpt u de overheid bij waterbergingsproblemen.
Daarom is de overheid bereid u te belonen met subsidies.

Voordelen van waterbuffering
- Overbelasting riolering bij piekmomenten wordt verminderd
- Opgevangen water heeft een isolerende werking in de zomer
- Gratis bluswater en spoelwater voor toiletten
- Waterbuffering draagt positief bij aan de Watertoets
- Subsidies mogelijk, MIA / VAMILL-regelingen
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GROENE DAKEN EN GEVELS

groendak licht

Groendaken en daktuinen winnen snel aan populariteit. Logisch,
want het ziet er fraai uit, werkt isolerend en verlengt de levensduur
van uw dak. Bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen
geven met een ecologisch verantwoord groendak een heel duidelijk visitekaartje af. Het maakt daarbij niet uit of er gekozen wordt
voor een echte daktuin, met paden en sierplanten, of voor een
groendak, dat van een vrijwel onderhoudsvrije laag vetplantjes is
voorzien.

Het Groendak licht is geschikt voor daken met

De planten groeien langzaam dicht.

een beperkte dakbelasting. Op een kunststof

Het uiteindelijke resultaat van een gesloten

drainage- en substraatlaag worden sedum-

vegetatie laat minimaal een jaar op zich

plantjes en bloeiende kruiden geplant.

wachten.

Kenmerken
- Licht van gewicht, geschikt voor daken met een minimale belasting
		 vanaf 40 kg/m²
- 	Waterbufferend vermogen van maximaal 25 liter/m²
- Esthetisch pas na enige tijd fraai
- Verbetering luchtkwaliteit
- Verbetering biodiversiteit
- Volledige garantie van tien jaar, bij afsluiten onderhoudscontract
- Jaarlijks onderhoud nodig, waarvan het eerste jaar intensief

40 - 75 mm

Sedum/kruidenpluggen
Groendaksubstraat type Licht
Drainagelaag
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
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GROENE DAKEN EN GEVELS

groendak medium

Groendaken en daktuinen winnen snel aan populariteit. Logisch,
want het ziet er fraai uit, werkt isolerend en verlengt de levensduur
van uw dak. Bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen
geven met een ecologisch verantwoord groendak een heel
duidelijk visitekaartje af. Het maakt daarbij niet uit of er gekozen
wordt voor een echte daktuin, met paden en sierplanten, of voor
een groendak, dat van een vrijwel onderhoudsvrije laag vetplantjes
is voorzien.

Het Groendak medium is geschikt voor daken

drainage- en substraatlaag worden matten van

met een beperkte dakbelasting. Het grote

voorgekweekte sedum (vetplantjes) uitgerold.

voordeel van deze methode is, dat direct een

U kunt ervoor kiezen om de sedum aan te vullen

groen eindbeeld wordt bereikt. Op een kunststof

met een variatie van bloeiende kruiden.

Kenmerken
- Licht van gewicht, geschikt voor daken met een minimale belasting
vanaf 60 kg/m²
- Waterbufferend vermogen van maximaal 35 liter/m²
- Esthetisch pas na enige tijd fraai
- Verbetering luchtkwaliteit
- Verbetering biodiversiteit
- Volledige garantie van tien jaar, bij afsluiten onderhoudscontract
- Jaarlijks onderhoud nodig.

70 - 100 mm

Sedum/kruidenplanten
Groendaksubstraat type Medium
Drainagelaag
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
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GROENE DAKEN EN GEVELS

groendak optimaal

Groendaken en daktuinen winnen snel aan populariteit. Logisch,
want het ziet er fraai uit, werkt isolerend en verlengt de levensduur
van uw dak. Bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen
geven met een ecologisch verantwoord groendak een heel
duidelijk visitekaartje af. Het maakt daarbij niet uit of er gekozen
wordt voor een echte daktuin, met paden en sierplanten, of voor
een groendak, dat van een vrijwel onderhoudsvrije laag vetplantjes
is voorzien.

Bij het Groendak Optimaal wordt direct een fraai

de sedum aan te vullen met een variatie van

eindbeeld bereikt. Op een maximale substraat-

bloeiende kruiden. Door het maximale vermogen

laag worden matten van voorgekweekte sedum

om water te bufferen zal dit groendak er ook in

(vetplantjes) uitgerold. U kunt ervoor kiezen om

droge zomers altijd aantrekkelijk uitzien.

Kenmerken
- Normaal gewicht, geschikt voor daken met een minimale belasting
vanaf 80 kg/m²
- Waterbufferend vermogen van maximaal 50 liter/m²
- Esthetisch fraai, meteen na uitvoering
- Verbetering luchtkwaliteit
- Verbetering biodiversiteit
- Volledige garantie van tien jaar, bij afsluiten onderhoudscontract
- Jaarlijks onderhoud nodig.

100 - 200 mm

Sedum/kruidenplanten
Groendaksubstraat type Optimaal
Drainagelaag
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
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GROENE DAKEN EN GEVELS

daktuin

Groendaken en daktuinen winnen snel aan populariteit. Logisch,
want het ziet er fraai uit, werkt isolerend en verlengt de levensduur
van uw dak. Bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen
geven met een ecologisch verantwoord groendak een heel
duidelijk visitekaartje af. Het maakt daarbij niet uit of er gekozen
wordt voor een echte daktuin, met paden en sierplanten, of voor
een groendak, dat van een vrijwel onderhoudsvrije laag vetplantjes
is voorzien.

Bij een daktuin wordt het dak gezien als extra

volledig naar uw wensen worden ingericht.

gebruiksruimte en volledig ingericht.

U kunt hiervoor gebruik maken van onze

Daarbij hebt u de keuze uit vrijwel alle mogelijk-

architect. De kenmerken verschillen per ontwerp,

heden die gewone tuinen bieden. Met struiken

maar zeker is dat dergelijke daktuinen een grote

en bomen, gazons, terrassen en paden, water-

bijdrage leveren aan het uiterlijk van het gebouw.

partijen en zelfs speeltoestellen kan de tuin

Kenmerken
- Hoog gewicht, geschikt voor daken met een belasting vanaf 300 kg/m²
(afhankelijk van uitvoering)
- Waterbufferend vermogen afhankelijk van uitvoering
- Esthetisch fraai, meteen na uitvoering
- Verbetering luchtkwaliteit
- Volledige garantie van tien jaar, bij afsluiten onderhoudscontract
- Intensief onderhoud nodig.

vanaf 200 mm

Verblijfsruimte met gazon, beplanting, bomen, bestrating
Daktuinsubstraat type Intensief
Drainagelaag
Wortelwerende dakbedekking
Dakconstructie
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GROENE DAKEN EN GEVELS

eco [ w ] all

Wereldwijd heeft het terugdringen van CO2 en daarmee het
verbeteren van het klimaat, grote aandacht. Gebouwen kunnen
daarin een grote rol spelen met bijvoorbeeld groene daken maar
zeker ook met groene gevels. De Eco[W]all maakt het mogelijk
om gebouwen te voorzien van een groen karakter wat tevens de
uitstraling van het gebouw enorm ten goede komt.

Eco [W]all is een wind- en waterdicht buiten-

Met deze panelen kan men eindeloos variëren

spouwblad bestaande uit vezel versterkte kunst-

in kleur, structuur en vorm. De gevel kan totaal

stof panelen in twee vormen. Een vlak paneel

groen worden, maar er kan ook afgewisseld

waarmee al veel geventileerde gevelsystemen

worden tussen groene panelen en vlakke

gerealiseerd zijn en een paneel met een groei-

panelen zonder groen.

plaatselement, waar beplanting in kan groeien.

De mogelijkheid tot variëren zorgt voor flexibiliteit voor de architect, zowel
voor de uitstraling als voor het beschikbare budget.
Ook is er een ruime keuze aan beplanting mogelijk. Denk hierbij aan
een zakelijke groenblijvende uitstraling, een bloeiende beplanting, of met
een meer natuurlijke uitstraling.
De toe te passen beplanting is maatwerk en kan in overleg met onze
beplantingsdeskundigen verder uitgewerkt worden. De watervoorziening
en bemesting wordt computergestuurd. De gevel wordt geleverd met een
onderhoudscontract waardoor de beplanting er altijd prachtig uitziet.

Voordelen van de Eco [W]all
- Groene uitstraling gebouw met veel variatiemogelijkheden in beplanting
- Watervoorziening en bemesting wordt computergestuurd.
- Eindeloos variëren met kleur, structuur en vorm van de gevelelementen
- De groene gevel is meteen het buitenspouwblad
- Verbetering leefomgeving
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zonne-energie

amorfe pv - membraan

Amorfe PV-membranen zijn flexibel en licht van gewicht.
De PV-membranen kunnen fabrieksmatig of achteraf op de dakbedekking worden aangebracht. Verlijming is mogelijk op bitumen
en op kunststof dakbanen. De PV-membranen werken niet alleen
op direct zonlicht, maar ook op diffuus licht. Door het lichte
gewicht zijn ze ideaal om toe te passen op lichte dakconstructies.
Wel is daarbij een goed afschot vereist.

De Amorfe PV-membranen bestaan uit 22 of

zijn zij volledig bestand tegen alle weersomstandig

11 flexibele zonnecellen (240 x 340 mm) die in

heden. De amorfe PV-zonnecellen bestaan uit

serie zijn geschakeld, met bypassdiodes tussen

meerdere lagen amorf silicium. Elke laag gebruikt

alle cellen. Dankzij een transparante polymeerlaag

een eigen golflengte van het zonlicht.

De geproduceerde elektriciteit kan direct voor eigen gebruik worden
aangewend of worden teruggeleverd aan het energienet. Er bestaan
diverse subsidiemogelijkheden voor zonne-energie vanuit het Rijk zoals
SDE (stimulering duurzame energie) en EIA (energie investeringsaftrek).
Ook zijn er lokale subsidieprogramma’s. De terugverdientijd is per
systeem verschillend en afhankelijk van bovengenoemde subsidies.
Algemene technische gegevens (specificaties kunnen per merk/type verschillen)
Afmetingen

394 mm x 5486 mm (alleen PV-membraan)

Gewicht

± 4 kg per m²

Dikte

1,8 mm.

Certificering product

IEC / CE gemarkeerd

Hagelbestendig

volgens DIN 16726 sect. 5.12 (valhoogte 1100 mm)

Vliegvuurbestendig

volgens DIN 4102 deel 7

Verwachte levensduur

25 jaar

Opbrengst

± 144 Wp per membraan

Onderhoud

gering

Terugverdientijd

afhankelijk van subsidie mogelijkheden

Subsidie

EIA/SDE (Rijk) en lokale programma’s
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zonne-energie

kristallijne pv - panelen

Bij kristallijne PV-panelen bestaan de zonnecellen uit mono- of
polykristallijn silicium. Dit materiaal staat garant voor een bijzonder
hoog jaarrendement, waarvoor een ‘sluitende’ vermogensgarantie
van 25 jaar wordt gegeven.
Kristallijne panelen kunnen op zowel platte als hellende daken
worden toegepast.

De kristallijne PV-panelen worden geïnstalleerd

van het systeem, inclusief frames, bevestiging

op montageframes die mechanisch zijn verankerd

en eventuele ballast. De Future[p]roof-specialist

aan het dak of geballast. De hellingshoek en de

kan bij elke situatie deskundig adviseren over de

ligging zijn van essentieel belang. Ook moet de

toepassing van deze panelen op het dak.

dakconstructie zijn berekend op de extra belasting

De geproduceerde elektriciteit kan direct voor eigen gebruik worden
aangewend of worden teruggeleverd aan het energienet. Er bestaan diverse
subsidiemogelijkheden voor zonne-energie vanuit het Rijk zoals SDE
(stimulering duurzame energie) en EIA (energie investeringsaftrek).
Ook zijn er lokale subsidieprogramma’s.
De terugverdientijd is per systeem verschillend en afhankelijk van
bovengenoemde subsidies.

Algemene technische gegevens (specificaties kunnen per merk/type verschillen)
Afmetingen
diverse afmeting gemiddeld 1,2 m² per paneel
Gewicht
± 17 kg per paneel
Certificering product IEC / CE gemarkeerd
Verwachte levensduur 25 jaar
Opbrengst
± 200 Wp of hoger per paneel
Onderhoud
gering
Terugverdientijd
afhankelijk van subsidiemogelijkheden
Subsidie
EIA/SDE (Rijk) en lokale programma’s
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zonne-energie

bevestigingsmethoden
zonnepanelen

Steeds meer platte daken worden voorzien van zonnepanelen.
Logisch want op de middellange termijn is zonne energie goedkoper dan de traditionele stroomvoorziening. Echter het goed
bevestigen van deze panelen zonder het dak te doorboren of veel
extra gewicht toe te passen, maar toch goed bestand te zijn tegen
de windbelasting, vormt een hele uitdaging. Ook daar is binnen
Future[P]roof over nagedacht.

Of het nu zonnepanelen betreft die in een

voorzien van een manchet dakbedekking. Deze

hellingshoek moeten komen of plat op het dak

manchet hoeft alleen maar op de dakbedekking

gemonteerd worden, voor beide hebben we een

te worden gekleefd zonder dat deze wordt door-

oplossing. Bij de bevestiging van platte systemen

boord. Op deze dragers worden rails bevestigd

wordt een ronde drager toegepast die reeds is

waarop de zonnepanelen komen.

Voor panelen die een bepaalde hellingshoek nodig hebben gebruiken we een
console met de juiste hellingshoek die wederom op twee plaatsen bevestigd is
aan een manchet dakbedekking. Als deze zijn bevestigd kan het zonnepaneel
rechtstreeks op de console worden aangebracht. Geen doorboringen, geen
extra ballastgewicht nodig maar wel een afdoende weerstand tegen de
windbelasting.

Voordelen
- Licht van gewicht, geen extra ballast nodig
- Geen doorboringen door het dak, dus geen lekkage risico’s
- Goede toegankelijkheid ook na montage
- Eenvoudig demonteerbaar bij eventuele renovatie dak
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daglichtsystemen

daylight reflexbox

Elke dag komt de zon op, helemaal gratis en voor niets. Waarom
zouden we daar ook binnen geen gebruik van maken? Omdat u
veel minder of geen lampen aan hoeft te doen, bespaart u energie
en daarmee het milieu en uw portemonnee. Daarnaast is daglicht
natuurlijk en gezond werklicht wat de prestaties en de concentratie
bevordert.

De Daylight Reflexbox bestaat uit een grote

gereflecteerd. Aan de binnenzijde ziet u een

dubbelwandige bolle koepel die het daglicht

prismalens welke in piramide of vlakke vorm kan

opvangt. In de koepel zit een reflectiesysteem en

worden toegepast. De koepel wordt gemonteerd

een lichtverdeelunit verwerkt. Dit gepatenteerde

op een prefab dakopstand die snel op elk dak kan

spiegelelement zorgt dat ongeacht de stand van

worden toegepast.

de zon het daglicht optimaal naar binnen wordt

Met de Daylight Reflexbox krijgt u een innovatief en kostenbesparend
systeem dat zorgt voor een maximaal daglicht rendement.
Omdat de lichtkoepel geen bewegende delen heeft is er geen sprake van
onderhoud of slijtage.

Voordelen Daylight Reflexbox:
- Energiebesparing door het daglicht optimaal naar binnen te reflecteren
- Natuurlijk daglicht is gezonder dan kunstmatig licht
- Geen onderhoud omdat er geen bewegende onderdelen zijn
- Verschillende uitvoeringen en formaten
- Snelle terugverdientijden mogelijk door belastingvoordelen
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daglichtsystemen

solatube

Het solatube daglichtsysteem is een compact systeem wat daglicht
opvangt op zowel platte als hellende daken. Dit licht wordt door
middel van een unieke reflecterende buis naar de te verlichte ruimte
gespiegeld en vanaf plafondhoogte in de ruimte verspreid. De tubes
transporteren het opgevangen daglicht nagenoeg zonder verlies tot
over een lengte van wel 10 meter. Mooi, natuurlijk daglicht precies
daar waar u het wilt. Hierdoor floreren mensen beter, kleuren zijn
natuurlijker, het hele binnenklimaat fleurt op dankzij Solatube.

Het efficiënt gesloten systeem staat garant voor

Verlichting door het aangename daglicht van

minimaal warmte, koude en geluidstransport.

Solatube betekent ook een flinke verlichting voor

De solatube systemen zijn snel in te bouwen en

het exploitatiebudget. Want gedurende de

vergen weinig tot geen bouwkundige (dure)

eindeloze technische levensduur zijn de kosten

aanpassingen aan het dak.

voor energie en onderhoud nihil.

Voordelen van Solatube:
- Optimaal binnenklimaat, kleurechte kleuren
- Maximale privacy: geen inkijk
- Top isolatiewaarden 1,3 W/m²K; ECO 0,5 W/m²K
- Houdt geluidsoverlast buiten
- Gemakkelijk in te bouwen
- Inbraakveilig
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luchtkwaliteit

icomoss - fijnstof
reducerende mosmat

De Icomoss mosmat reduceert de hoeveelheid fijnstof in de lucht
en heeft daardoor een gunstig effect op de luchtkwaliteit.
Daarnaast heeft de mosmat een waterbufferende functie en vormt
hij een fraaie afwerking van uw dak.
De Icomoss-mat kan worden aangebracht op bestaande èn
nieuwe daken.

Mossen hebben geen wortels en leven van stoffen

De fijnstofdeeltjes worden vastgehouden en

uit de lucht. De mosmat van Icomoss is in staat

verteerd. Icomoss bestaat uit een mengsel van

om heel effectief fijnstofdeeltjes te binden. De

kiemplantjes van verschillende soorten mos.

‘vervuilde’ lucht die in contact komt met het

Afhankelijk van de omstandigheden op het dak

mos(blad)oppervlak, wordt door het elektrosta-

zullen de meest geschikte soorten de overhand

tisch bindend vermogen van het mos gezuiverd.

krijgen. Binnen 0,5-1 jaar zal het mos volgroeid zijn.

Icomoss kan tegen langdurige droogte: ook als het mos dood lijkt zal het na
enige regen weer opkomen. Gezien het lage gewicht van de Icomoss-mosmat,
is deze bijna op elke dakconstructie toepasbaar. In samenwerking met de
Universiteit van Bonn is de werking van de Icomoss-mosmat uitvoerig onderzocht. Er is vastgesteld dat de maximale absorptiesnelheid van de mossen
13 tot 22 gram per m² per jaar is. De neerslag aan fijnstof is 2 tot 14 gram
per m² per jaar. Daaruit blijkt overduidelijk de effectiviteit van het product.

Technische gegevens
Leveringsgewicht		
Maximaal gewicht natte toestand
Dikte		
Vlies		
3-D structuur		
Initiële mosbedekking (kiemplantjes)
Watervertraging na 30 min.
(helling 5 graden en volledig begroeid)

1020 g/m²
20 kg/m²
10 mm
Polypropyleen
Polyamide 6
> 50 %
13 liter per m²

.f
www

Texa dakbedekkingen B.V.
Vlotlaan 41, 2681 RW Monster, Postbus 45, 2680 AA Monster
T: (0174) 244962, F: (0174) 281087, www.tngroep.nl, E: texa@tngroep.nl

u t u re

- proo

f. n u

luchtkwaliteit

no x - reducerende
afwerklagen

De belangrijkste veroorzaker van luchtverontreiniging is de hoeveelheid stikstofoxiden(NOx). Door dakbedekking te voorzien van een
speciale coating of een specifieke afwerklaag van mineralen kan de
hoeveelheid NOx aantoonbaar worden verminderd. In deze toepassingen worden NOx, VOS en andere fotochemische smogfactoren
omgezet in niet-schadelijke stoffen die met het hemelwater via de
riolering kunnen worden afgevoerd.

NOx Coating is een watergedragen non-ionische

(UV-straling) katalytisch omgezet in

emulsie van bitumen en water met additieven

wateroplosbare zouten (o.a. nitraten).

zoals emulgatoren en katalysatoren. NOx, VOS

Deze coating is ideaal om aan te brengen op

en andere fotochemische smogfactoren worden

bestaande daken en hecht goed op bitumineuze

door NOx Coating onder invloed van zonlicht

en POCB-dakbedekking.

BiELSo NOx Mineral is een dakbaan die afgewerkt is met een wit katalytisch
mineraal. Dat mineraal zet NOx, VOS en ander fotochemische smogfactoren
eveneens om in wateroplosbare zouten (o.a. nitraten).
Vergeleken met de NOx-coating is de effectiviteit van BiELSo NOx Mineral hoger.
Bij beide processen zijn de zouten niet schadelijk voor het milieu en kunnen
deze met het hemelwater via de riolering worden afgevoerd.

De werking van de NOx-reducerende producten is uitvoerig getest in
samenwerking met het Frans Nationaal Instituut CNRS-ICARE.

Certificaten BiELSo NOx Mineral dakrollen
- KOMO-attest CTG -600
- NL-BSB BD 067
- CE-0958
- BDA approved
- E.R.O.P. approved

.f
www

Texa dakbedekkingen B.V.
Vlotlaan 41, 2681 RW Monster, Postbus 45, 2680 AA Monster
T: (0174) 244962, F: (0174) 281087, www.tngroep.nl, E: texa@tngroep.nl

u t u re

- proo

f. n u

luchtkwaliteit

co 2 reducerende
dakbedekking

Eén van de meest voorkomende mineralen Olivijn is van nature in
staat om CO2 te binden. Een kilo Olivijn kan 1,2 kilo broeikasgas
absorberen en omzetten in onschadelijk zand, magnesium,
bicarbonaat en ijzer. Hoe kleiner de korrelgrootte en hoe hoger de
luchtvochtigheid en temperatuur des te sneller verloopt het reactieproces. Omstandigheden die met name ook op daken te vinden zijn.

Olivijn dankt haar naam aan de olijfgroene kleur.

levensduur heeft van 25 jaar.

Door toevoeging van dit granulaat als afwerking op

De dakbedekking is overal toepasbaar op oude

een hoogwaardige dakbedekking krijgt het dak

en nieuwe daken, in enkellaagse en meerlaagse

een groene zweem die prima past bij het groene

toepassingen.

karakter van de dakrol die een verwachte

Hoe meer oppervlakte aan Olivijn des te meer CO2 er gebonden kan
worden. Met de toepassing van deze dakbedekking kiest u voor een
duurzame bijdrage die past bij organisaties die hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid willen nemen.

Voordelen
- Onderbouwde reductie van CO2
- Hoge kwaliteit dakbedekking
-	Natuurlijke uitstraling
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luchtkwaliteit

stadsbos

Groen in de stad levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat van
mens en natuur. Door ruimtegebrek in de stad moet groen echter
op nieuwe en innovatieve manieren in de stedelijk omgeving geïntegreerd worden. Met Het Stadsbos® realiseren we een lichtgewicht
en in verplaatsbare elementen op te bouwen groendak met bomen.
Hierdoor creëren we een betere luchtkwaliteit, ruimte voor biodiversiteit , hemelwater afkoppeling en hergebruik. Ook besparen we
energie en verminderen we het stedelijk hitte-eilandeffect.

Bij het stadsbos ® worden specifiek geselec-

niet omwaait, voldoende water en voeding krijgt

teerde dwergdennen in een speciaal ontwikkelde

en de kluit niet bevriest. De boombakken kunnen

bomenbak op het platte dak geplaatst.

zelfs met zonnepanelen worden uitgerust.

Deze dwergdennen vormen een effectieve filter

Ook is er rekening gehouden met het gewicht,

voor fijnstof. De bak zorgt ervoor dat de boom

een cruciaal punt voor een bestaand plat dak.

Op het dak van de bibliotheek Koningsplein in Tilburg is het eerste
‘Stadsbos’ geopend. Het bos moet bijdragen aan een betere
luchtkwaliteit. www.stadsbos.nl

Voordelen van het Stadsbos:
- Afkoppeling en hergebruik van hemelwater
- Vergroting van het areaal groen
- Creëren van schone lucht in de stad
- Vermindering urban heat effect
- Meer biodiversiteit in de stad
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duurzame dak- en gevelsystemen

recycling van bitumen
( bielso )

Het recyclen van bitumen levert een vanzelfsprekende bijdrage op
aan de reductie van CO2, omdat olie de grondstof is van bitumen
dakbanen. En de raffinage van aardolie gaat gepaard met veel
uitstoot van CO2. Door de oude bitumen van uw dak te recyclen
en het toepassen van BiELSo-dakbanen ontstaat er een gesloten
bitumenbalans.

Het recyclingproces start met een inventarisatie

manteling worden overgegaan, waarbij de oude

van de dakontmanteling. Deze inventarisatie dient

bitumen wordt gescheiden van de overige sloop-

te geschieden met kennis van zaken en met de

materialen. De oude bitumen wordt geschredderd

grootst mogelijke zorgvuldigheid.

en vloeibaar gemaakt. Vervolgens ondergaat het

De Future[p]roof-specialist is bij uitstek gekwali-

materiaal een verjongingsproces. Zo ontstaat

ficeerd voor het uitvoeren van deze inventarisatie.

er een nieuwe hoogwaardige grondstof waarvan

Op basis van de inventarisatie kan tot dakont-

nieuwe dakbanen worden geproduceerd.

De BiELSo-dakrollen worden gemaakt in diverse varianten waaronder de
470K14, 470K24 en de 446K14. Deze producten zijn voorzien van de vereiste
certificaten en voldoen uiteraard aan het bouwstoffenbesluit. Indien de opdrachtgever kiest voor de gesloten bitumenbalans, wordt door TNO een certificaat
verstrekt van de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot.
Voorwaarden recycling dakbedekking
- De bestaande dakbedekking mag niet teerhoudend zijn;
- De bestaande dakbedekking mag niet asbesthoudend zijn;
- Er mogen geen metaal, hout, zand, grind e.d. in de bitumen zitten;
- De dakbedekking, isolatie en ondergrond moeten goed van elkaar te scheiden zijn.
Certificaten BiELSo-dakrollen
- KOMO-attest CTG -600
- NL-BSB BD 067
- CE-0958
- BDA approved
- E.R.O.P. approved
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duurzame dak- en gevelsystemen

reflecterende
dakbanen

Op zonnige dagen kan de temperatuur van een dak oplopen tot
boven de 80 graden Celsius. De dakbedekking geeft deze warmte via
straling af aan de buiten- en binnenomgeving. Daardoor zal de buitenlucht sterker vervuilen en moet er binnen meer worden gekoeld, wat
extra energie kost. Door het toepassen van reflecterende dakbanen
kan in bepaalde gevallen maar liefst 90% van het zonlicht worden
teruggekaatst. Daardoor komt de temperatuur van de dakbedekking,
respectievelijk het dak, veel lager te liggen.

De luchtverontreiniging zoals hierboven beschreven

alleen voor een lagere energierekening,

doet zich vooral voor in stedelijke en industriële

maar ook voor een geringere uitstoot van CO2.

gebieden. Daar is het toepassen van reflecterende

Het effect van meer comfort treedt op wanneer

dakbanen dan ook heel effectief. Het effect van

de ruimtes onder het dak niet geconditioneerd zijn.

minder koelen en dus energie besparen speelt daar

De temperatuur onder het dak zal in die gevallen

waar zich onder het dak geconditioneerde ruimtes

minder hoog oplopen.

bevinden. Minder energieverbruik zorgt dan niet

Er zijn veel verschillende typen reflecterende dakbanen, zowel in bitumen
als in kunststof of als coatings. Reflecterende dakbanen kunnen ook worden
toegepast in combinatie met PV-systemen. Bij deze systemen is sprake van
een positief effect op het rendement, omdat de hoeveelheid licht in de omgeving
van het element door de reflectie wordt vergroot.

Voordelen van reflecterende dakbanen:
- Gunstig effect op de luchtkwaliteit
- Minder energieverbruik, dus minder CO2 uitstoot
- Verhoging comfort onderliggende ruimtes
- Vertraging verouderingsproces dakbedekking
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duurzame dak- en gevelsystemen

isolatie

Isoleren is de meest efficiënte manier om met het dak en de gevel
energie te besparen, de CO2-uitstoot te verminderen en gelijktijdig
het wooncomfort te verbeteren.
Vermenigvuldig de dikte van de isolatielaag met een factor twee en
de warmteweerstand neemt toe met dezelfde factor. Isolatie biedt
deze voordelen 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Dat betekent
in de winter minder stoken en in de zomer minder koelen.

Het aanbrengen van (extra)isolatie is zelfs

Uiteraard hoeft men niet het een te doen en het

zonder subsidie een verantwoorde investering,

andere te laten. Het is aan te bevelen alles in

in tegenstelling tot diverse andere duurzame

het werk te stellen om een gebouw en in het

producten die kunnen worden gebruikt bij

bijzonder de buitenschil toekomstbestendig te

dak- en gevelontwikkeling.

maken.

Het aanbrengen van (extra)isolatie heeft dus prioriteit als het gaat om
duurzaamheid. Daarnaast zijn er aanvullende mogelijkheden om de
buitenschil toekomstbestendig te maken en daarmee gewenste
milieudoelstellingen te halen.

Voordelen van (extra) isoleren:
- het is relatief goedkoop t.o.v. andere duurzame producten
- de isolerende werking en de kostenreductie per tijdseenheid kan exact
worden berekend
- er zijn geen of nauwelijks bouwkundige aanpassingen nodig
- de belangrijkste functie van de buitenschil, het indringen van vocht c.q. water
in het gebouw, wordt op geen enkele manier nadelige beïnvloed
- bij het overlagen van de dakbedekking kan de isolatielaag,
zonder extra kosten, worden hergebruikt
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