
apax & apax zk

hoogtechnologisch
membraanrecyclebaarwaterdichting

uniek
duurzaam stabiel



Bitumineuze waterdichting · APAX en APAX ZK

APAX

APAX is een hoogkwalitatieve dakrol die een betrouwbare 
dakafdichting garandeert. APAX heeft bitumen als basis, 
maar is gemodificeerd met hoogwaardige plastomeren en 
elastomeren. Dit resulteert in uitmuntende verouderings- en  
verwerkingseigenschappen. In diverse testsituaties, waarbij 
APAX tot het uiterste beproefd is, is aangetoond dat de 
verwachte levensduur aantoonbaar langer is dan van andere 
rollen. 

In combinatie met APAX ZK, voor randafwerking en details, 
maakt u eenvoudig, snel en zonder open vuur een duurzaam 
waterdicht dak. 

Voor meer (technisch) informatie kunt u te allen tijde contact 
opnemen met ons verkoopteam, tel. 0515-533000 of een bezoek 
brengen aan onze website, www.troelstra-devries.nl.

VOORDELEN

• zeer duurzaam
• gemakkelijk en snel te verwerken
• 1 laags systeem
• brandveilig detailleren volgens NEN6050
• super stabiele inlage
• recyclebaar
• energiezuinig door snelle verwerking

duurzame
waterdichting



APAX en APAX ZK · Bitumineuze waterdichting

EIGENSCHAPPEN

APAX: Een bitumineuze dakbaan gemodificeerd met 
hoogwaardige plastomeren en elastomeren. Door de 
toepassing van een stabiele polyamide/polyester PSP tri-
laminaat inlage krimpt APAX niet. Het is 100% stabiel 
en bestand tegen zeer hoge statische en dynamische 
belastingen. Dankzij een dikte van slechts 3mm is hij licht, 
snel en energiezuinig te verwerken. Tevens is hij afgewerkt 
met een unieke, fijne, zwarte mineraal voor een uitstekende 
esthetische afwerking.

APAX ZK: Voor randafwerking gebruikt u APAX ZK, uiter-
mate geschikt voor het inwerken van goten en lastige de-
tails. Deze baan is ongekend makkelijk te vormen en licht 
van gewicht. Daarnaast beschikt deze baan over dezelfde 
eigenschappen als APAX, maar is aan de achterzijde voor-
zien van een zelfklevende laag. 

apax en apax zk

duurzame
waterdichting

VERWERKING

APAX wordt gebruikt als kwalitatief hoogwaardige toplaag 
bij een éénlaags dakbedekkingssysteem en wordt geplaatst 
volgens de hetelucht-lasmethode of de koudkleefmethode 
waarbij de overlappen worden geföhnd. APAX ZK wordt oa. 
gebruikt voor de randafwerking. Door het verwijderen van de 
releasefolie kan de baan op de onde rgrond geplakt worden. 
LET OP: de ondergrond dient te worden voorbewerkt met een 
hechtprimer, TV503. 

GARANTIE

APAX beschikt over een KOMO attest met product certificaat 
(K44530). 
Productgarantie van 10 jaar met een mogelijkheid om uw  
project te voorzien van een All-in projectgarantie. 

TECHNISCHE GEGEVENS APAX
 + Treksterkte 1100 N/50mm

 + Nageldoorscheursterkte 400 N

 + Dimensionele stabiliteit <0.1 %

 + Lage temperatuur flexibiliteit -28 ˚C

 + Vloeiweerstand 150 ˚C
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Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 515 533 000 | Fax: +31 515 533 111

info@troelstra-devries.nl | www.troelstra-devries.nl

Troelstra & de Vries hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecerticeerd. Troelstra & de 
Vries behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

TROELSTRA & DE VRIES tot uw dienst

 Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel +31 (0)515 533 000 of 
stuur een email naar info@troelstra-devries.nl. 

Alle informatie vindt u op www.troelstra-devries.nl


