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Met de RENOLIT ALKORTOP dakbanen biedt RENOLIT 
de markt een kunststof dakgamma op basis van TPO 
(thermoplastische polyolefine). 
De RENOLIT ALKORTOP dakbaan is de lichtste van onze 
kunststof dakbedekkingen en wordt wereldwijd toegepast 
voor het afdichten van daken, in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten.

De voordelen van RENOLIT ALKORTOP:

Ecologisch 
• Uitstekend ecologisch alternatief tegenover andere syn-

thetische dakbanen
• Vrij van weekmakers en zware metalen
• Helder regenwater 
• Ecologische toepassingen: ideale oplossing voor groendaken

Brandveiligheid
• Brandklasse: E volgens EN 13501-1
• Brandweerstand tot Broof (t1) volgens EN 13501-1
• Eenvoudige, snelle en betrouwbare verwerking door mid- 

del van hete luchtlas (geen vuur tijdens de verwerking)

Fysieke eigenschappen
• Bitumenbestendig
• Flexibel bij koude en warme temperaturen
• Rotvast en wortelbestendig (EN13948)
• Hoge koudebestendigheid
• Hoge UV bestendigheid
• Brede chemische bestendigheid
• Compatibel met de meest courante isolaties (EPS, XPS, 

PUR, PIR,etc.)

Duurzaam
• Zeer lange levensduur
• Doorlopende kwaliteitskeuring door MFPA (Leipzig)

RENOLIT ALKORTOP:
De hoogwaardige kunststof dakbaan op basis van TPO
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Zeer lange levensduur
De RENOLIT ALKORTOP dakbanen werden in 1994 als 
één van de eerste Europese TPO dakbanen op de markt 
gelanceerd. Onze praktische evaring van 45 jaar gekoppeld 
aan uitvoerige externe en interne labo testen, maken ons 
tot uw specialist en uw partner bij uitstek voor uw plat dak.

Wanneer de RENOLIT ALKORTOP dakbanen op een correcte 
manier geplaatst zijn, zullen zij ook onder de meest extreme 
omstandigheden het onderliggende gebouw beschermen 
gedurende vele jaren. Dit gamma aan dakbanen met een 
levensverwachting van meer dan 30 jaar (afhankelijk van 
het ontwerp, kwaliteit van installatie, onderhoud, dikte en 
externe agressie) kan zowel in de zuidelijke als noordelijke 
regio’s geplaatst worden door zijn uitstekende koude en UV 
bestendigheid.

De ecologische productrange 
Het ecologisch karakter van het RENOLIT ALKORTOP gamma 
is een combinatie van verscheidenen factoren:
-  Dit productrange bevat geen weekmakers en/of zware metalen.
-  Deze dakbaan is een uitstekend ecologisch alternatief 

tegenover andere synthetische dakbanen
-  De duurzaamheid van deze dakbanen en de mogelijkheid 

om deze te recycleren na de levensduur  zijn eigenschappen 
die het groene imago van de dakbaan kracht bijzetten.

Regenwaterkwaliteit 
Het contact met de RENOLIT ALKORTOP dakbedekking zal 
de kleur en de kwaliteit van het regenwater niet negatief 
beïnvloeden.

RENOLIT 
ALKORTOP

Het regenwater 
blijft zuiver

Conventionele 
dakbedekking

Ecologie en duurzaamheid 
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De topper voor geballaste daken 
De RENOLIT ALKORTOP dakbanen zijn rotvast en on-
gevoelig aan micro-organismen. De dakbanen werden 2 jaar 
onderworpen aan de EN13948. Ze beschikken over een 
hoge statische perforatieweerstand en hebben zowel in 
het dakvlak als in de naadverbinding een uitstekende wortel- 
bestendigheid. De RENOLIT ALKORTOP dakbanen worden 
dan ook veelvuldig toegepast in zowel traditioneel gebal-
laste daksystemen met grind als in de meer ecologische 
groendak systemen.

Een homogeen eindresultaat en een brand-
veilige verwerking
De verwerking van de RENOLIT ALKORTOP dakbanen 
gebeurt door middel van hete luchtlas. Door de 
dakbanen op te warmen en in elkaar te duwen onstaat 
een 100% homogeen dakvlak met 100% homogene 
naadverbindingen die even duurzaam zijn als het 
dakvlak zelf.
Door de verwerking met behulp van hete lucht worden 
de risico’s op het onstaan van brand sterk gereduceerd. 
De activiteiten in het gebouw kunnen ook tijdens de 
werken zonder risico verdergaan.

Een gemakkelijke verwerking tot in detail 
Naast een breed gamma van RENOLIT ALKORPLUS 
accessoires (scheidingslagen, dampschermen, etc) die voor 
al onze dakgamma’s kunnen worden aangewend, is er 
tevens een RENOLIT ALKORTOP gamma van dakaccessoires 
voorhanden. Deze aangepaste range van RENOLIT 
ALKORTOP dakaccessoires op basis van TPO (doorvoeren, 
afvoeren, hoeken, etc.) zorgt ervoor dat naast het dakvlak 
ook de dakdetails op een eenvoudige en snelle manier 
kunnen worden afgewerkt.

Ecologische toepassing en gemakkelijke verwerking
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Opslag  
De opslag moet gebeuren in een droge ruimte, parallel liggend en in originele verpakking. De RENOLIT ALKORTOP dakbanen worden geleverd 
op rollen.

Eigenschappen Test RENOLIT ALKORTOP F35086
1,5 mm

Eenheid

Visuele defecten  EN 1850-2 voldoet -

Lengte  EN 1848-2 20 (-0/+5 %) m

Breedte  EN 1848-2 1,5 (-0,5/+1 %) m

Rechtheid  EN 1848-2 < 50 mm / 20 m

Vlakligging  EN 1848-2 < 10 mm / 20 m

Oppervlaktegewicht  EN 1849-2 1,85 (-5/+10 %) kg/m²

Dikte  EN 1849-2 1,5 (-5/+10 %) mm

Waterdichtheid  EN 1928  (B) voldoet -

Externe vuurbestendigheid  EN 13501-5 tot BROOF (t1) 
(voor bepaalde dakopbouwen)

-

Brandreactie  EN 13501-1 E klasse -

Pelsterkte lasnaad  EN 12316-2 ≥ 300 N / 50 mm

Afschuifsterkte lasnaad  EN 12317-2 ≥ 500, breuk buiten las N / 50 mm

Treksterkte  EN 12311-2 (A)
 EN 12311-2 (B)

≥ 1200 N / 50 mm
N / mm2

Rek bij breuk  EN 12311-2 (A)
 EN 12311-2 (B)

≥ 19  %
%

Dynamische ponsweerstand
Harde ondergrond

Zachte ondergrond

 EN 12691
Methode A
Methode B

≥ 700
≥ 950

mm
mm

Statische ponsweerstand
Harde ondergrond

Zachte ondergrond

 EN 12730 A/B
Methode A
Methode B

≥ 20
≥ 20

kg
kg

Scheurweerstand  EN 12310-2 ≥ 320 N

Wortelweerstand  EN 13948 voldoet -

Dimensionele stabiliteit  EN 1107-2 ≤ 0,3 %

Koudevouwproef  EN 495-5 ≤ - 30 °C

UV-bestendigheid  EN 1297 voldoet

Bestendigheid tegen chemische stoffen, incl. 
water

 EN 1847 voldoet

Weerstand tegen hagelslag
Harde ondergrond

Zachte ondergrond

 EN 13583
Methode A
Methode B

≥ 20
≥ 28

m/s
m/s

Waterdampdiffusieweerstand  EN 1931 200 000 (-30/+30 %)

Ozonbestendigheid  EN 1844 voldoet

Bitumenbestendigheid  EN 1548 (B) voldoet

RENOLIT ALKORTOP:
De hoogwaardige kunststof dakbaan op basis van TPO

Leveringsprogramma Dikte Breedte Rollengte Gewicht Gewicht/Rol Rollen/Pallet

RENOLIT ALKORTOP F35086 1,2 mm 1,5 m 20 lm 2,160 kg/m ca. 44 kg 16

1,5 mm 1,5 m 20 lm 2,565 kg/m ca. 52 kg 16

1,8 mm 1,5 m 20 lm 3,180 kg/m ca. 64 kg 16

2,0 mm 1,5 m 20 lm 3,480 kg/m ca. 70 kg 16

RENOLIT ALKORTOP D35080 1,5 mm 0,5 m 10 lm 0,905 kg/m ca. 9 kg 16
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Gewassen gerold grind, tegels op tegeldragers of het 
RENOLIT ALKORGREEN groendak pakket

RENOLIT ALKORTOP35086 dakbaan

Thermische isolatie

Dampremmende laag RENOLIT ALKORPLUS

Beschermlaag RENOLIT ALKORPLUS

Dragende constructie (bvb. beton)

RENOLIT ALKORTOP35086 dakbaan

Thermische isolatie

Dampremmende laag RENOLIT ALKORPLUS

Dragend constructie (bvb. staalprofiel)

RENOLIT ALKORTOP F35086  
Thermoplastische kunststof dakbaan op basis van 
thermo-plastische polyolefine (TPO), gewapend met een 
polyesterweefsel.
Toepassing: mechanisch bevestigd systeem

Toepassing: geballast systeem

RENOLIT ALKORTOP 
Systemen
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Al onze oplossingen voor dakafdichting genieten 
een productgarantie van 10 jaar en worden 

geplaatst door gecertificeerde aannemers die bij 
de fabrikant een opleiding genoten hebben.   

Alle afdichtingsmembranen voor daken van 
RENOLIT zijn opgenomen in het ROOFCOLLECT® 

programma voor inzameling en recyclage.

The information contained in the present commercial literature has been given in good faith and with the intention of providing information. It is based on current knowledge at the time of issue, and may be subject 

to change without notice. Nothing contained herein may induce the application of our products without observing existing patents, certificates, legal regulations, national or local rules, technical approvals or technical 

specifications or the rules and practices of good workmanship for this profession.The purchaser should verify whether import, advertising, packaging, labelling, composition, possession, ownership and the use of our 

products or the commercialisation of them are subject to specific territorial rules. He is also the sole person responsible for informing and advising the final end user. When faced with specific cases or application 

details not dealt with in the present guidelines, it is important to contact our technical services, who will give advice, based on the information at hand and within the limitations of their field of expertise. Our technical 

services cannot be held responsible for the conception of, nor the execution of the works. In the case of negligence of rules, regulations and duties on the part of the purchaser we will disclaim all responsibility. The 

colours respect the UV resistance required by EOTA, but are still subject to the natural change over time. Are excluded from the guarantee: aesthetic considerations in case of partial repair of deficient membrane 

covered by the guarantee. The product availability differs from country to country, please refer to the RENOLIT technical department for further advice.
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WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - Fax +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com


