
De meest duurzame afdichting van platte daken



De perfecte oplossing 
voor een duurzaam 
en betrouwbaar dak

Prelasti is één van de eerste 
gevestigde EPDM merken 
in Europa. Prelasti is een 
kwalitatief zeer hoogwaardig 
en duurzaam product en 
onderscheidt zich met name 
door prefabricagemogelijkheden  
in zowel twee als drie dimensies.

Waterdichte en duurzame mogelijkheden met EPDM
 
Prelasti EPDM membranen hebben op daken 
een bewezen duurzaamheid van meer dan 40 
jaar. Prelasti EPDM is getest door verschillende 
instituten, zoals SKZ en Constructech.

SKZ in Duitsland heeft de theoretische 
levensverwachting van EPDM onderzocht. 
Rekening houdend met alle externe invloeden, 
materiaalafwijkingen, toleranties en verschillende 
dakconstructies gaat SKZ uit van een theoretische 
levensduur van Prelasti EPDM van meer dan 50 jaar.

Constructech Sweden AB heeft verschillende oude 
daken onderzocht, welke tussen de 25 en 37 jaar 
geleden geplaatst werden. Het resultaat van deze 
visuele inspectie en de laboratoriumanalyses, 
uitgevoerd door gecertificeerde technische 
onderzoeksinstellingen, toont aan dat de Prelasti 
EPDM membranen een uitstekende weerstand bieden 
tegen veroudering en weersinvloeden. Zelfs na 37 jaar 
blootstelling voldoet het membraan nog steeds aan de 
criteria van een nieuw EPDM membraan.
De vele projecten die de afgelopen decennia met 
succes zijn gerealiseerd bevestigen de onderzoeken: 
deze daken zijn tot op de dag van vandaag nog
steeds in topconditie.

Prelasti EPDM is een betrouwbare bescherming 
voor platte daken en de afdichting van gebouwen 
bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Met 
name de prefabricage mogelijkheden in twee en drie 
dimensies maken Prelasti EPDM tot een uitzonderlijk 
product. De unieke producteigenschappen zorgen 
voor een levensduurverwachting van minimaal 50 jaar. 
Prelasti kent meerdere installatietechnieken en wordt 
gebruikt voor zowel geballaste en verlijmde daken als 
mechanisch bevestigde daken.
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Prelasti prefabricage

In onze lokale productie-units worden de
Prelasti-membranen perfect op maat gemaakt.
Prefabricage vindt altijd plaats onder de meest ideale
omstandigheden: in droge, zuivere, temperatuur- 
gecontroleerde en ergonomische omstandigheden. 
Dankzij onze prefabricage kunt u aanzienlijk 
besparen op de montage-uren. Bij vervaardiging van 
3D-membranen worden zelfs hoeken, opstanden en 
andere details in het membraan ingelast. Het resultaat 
is heel efficiënt, snel en eenvoudig te plaatsen 
dakdichting.

Milieuvriendelijk

De invloed van Prelasti op het milieu is gering, zowel  
bij de productie als bij het gebruik van onze producten.  
De membranen geven geen giftige stoffen af, waardoor 
het regenwater uitstekend bruikbaar is voor irrigatie. 
Prelasti EPDM is daarnaast 100% recyclebaar. Met
nieuwe technieken kunnen we de ingrediënten splitsen
en opnieuw gebruiken in mengels voor nieuwe
membranen. EPDM-dakbedekking is door het 
NIBEinstituut in Nederland beoordeeld als de meest
duurzame dakbedekking voor platte daken. Hierbij
werden ook de schaduwkosten voor zowel
mechanische bevestiging als verkleving in rekening
gebracht. Voor beide bevestigingssystemen heeft
EPDM, met een dikte van 1,2 mm, de minste invloed 
op het milieu. Daarom is EPDM geclassificeerd als 
meest milieuvriendelijke dakdichting. De impact op de
omgeving werd bepaald aan de hand van de
methodiek, genaamd levenscyclusanalyse (LCA).
Producten die vallen in milieuklasse 1 of 2 komen in 
aanmerking voor de DUBOkeur®. Hiermee laat EPDM
de traditionele dakbedekkingen ver achter zich.

De levensverwachting en de geringe milieubelasting
maken van Prelasti EPDM de meest perfecte ‘groene’
waterdichting voor uw dak. Het Thermobond 
Induction bevestigingssysteem stelt u bovendien in 
staat het membraan volledig te demonteren voor 
hergebruik.
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Prelasti daksystemen

Geballaste daken 
Het Prelasti-membraan wordt los verlegd op de
ondergrond en voorzien van tegels of grind, 
conform de geldige regelgeving. Deze ballastlaag 
zal onmiddellijk zorg dragen voor een verbeterde 
brandreactie. 
De keuze van grindballast zal bovendien zorgen
voor een vertraging van de regenwaterafvoer. Het
dak zal bijgevolg ook fungeren als een waterbuffer.
Zelfs de kans op verstopping van afvoeren door
bladeren, wordt verkleind bij het aanbrengen van
een ballastlaag. Het spreekt voor zich dat de
afvoeren correct worden uitgewerkt. Houd er wel
rekening mee dat de constructie geschikt is om het
gewicht van de ballastlaag te dragen.

Verkleefde daken 
Prelasti-membranen kunnen worden verkleefd op
meerdere ondergronden zoals beton, staal, hout, een
geschikte isolatie of een oud bitumineus dak. Diverse
(milieuvriendelijke) lijmen zijn hiervoor beschikbaar.
De ondergrond dient uiteraard zuiver, droog, en vrij
van losse en scherpe delen te zijn. Controleer altijd 
vooraf of de ondergrond geschikt is voor verkleving.

Mechanisch bevestigde daken 
De Thermobond Induction bevestigingstechniek
combineert het gebruik van geprefabriceerde
membranen met een niet-perforerende
bevestigingstechniek, voor het afdichten van
constructies.
Deze bevestigingstechniek is geschikt voor zowel
warme als niet-geïsoleerde daken. De Thermobond
Induction plaatjes worden in de ondergrond
bevestigd met de correcte schroeven volgens een
vooropgesteld schema. In tegenstelling tot andere
dakdichtingsbanen gebeurt de bevestiging niet in
de naadoverlap, want na het aanbrengen van de
bevestigers in de ondergrond, wordt het prefab
membraan gewoon op het dak uitgerold. Hierdoor
worden de grootste delen van het dak onmiddellijk
gedicht. In enkele seconden worden vervolgens de
bevestigingsplaatjes, door middel van inductie aan
het membraan gelast, zonder enige perforatie van
het Prelasti-membraan.

Het Thermobond Induction systeem biedt de
mogelijkheid om uw Prelasti membraan te  
demonteren en te herbruiken.

Prelasti Fleece mechanisch bevestigd
Prelasti Fleece is een dakbaan, waarbij het Prelasti
membraan aan de onderzijde is voorzien van een
vliescachering. Het resultaat is een zeer stabiel en
sterke EPDM dakbedekking.
De dakbanen worden mechanisch bevestigd in de
overlap door middel van drukverdeelplaatjes, tules en
bevestigers.
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Waarom Prelasti

  Oplossingen op maat

  Veilige, snelle en eenvoudige plaatsing

  Zeer goede UV - en 

ozonbestendigheid

  Rek bij breuk > 300%

  Bestand tegen worteldoorgroei 

(groene daken)

  Hoge temperatuursbestendigheid 

(-40°C tot 150°C)

  Plaatsing zonder open vuur

  Onderhoudsvriendelijk en recyclebaar

  Milieuvriendelijk (producten en 

systemen)

  Levensduurverwachting van meer dan 

50 jaar

  Geschikt voor vrijwel alle daken, 

nieuwbouw en renovatie

  Thermobond Induction, mechanisch 

bevestigen zonder perforatie

  Volledige ondersteuning en begeleiding 

van professionals

Prelasti in goten

Het Prelasti-membraan is ook zeer geschikt voor het 
afdichten van goten. Prelasti is zeer goed bestand
tegen micro-organismen en weerstaat perfect 
stilstaand water. Voor de bevestiging ervan heeft u
keuze uit diverse (milieuvriendelijke) lijmen.

Groene daken

Dankzij de unieke naadverbindingstechnieken is 
het Prelasti-membraan uitermate geschikt voor
groene daken. Nog groener? Kies dan voor ons
Prelasti Green membraan.
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Prelasti is blijvend 
bestand tegen 
UV- en ozonstraling

Onze Prelasti producten

Prelasti S / FR 
- Ongewapend EPDM membraan
-  Beschikbaar als rol, standaardpaneel en
 2D- of 3D-membraan
-  Thermische en koude las     
 naadverbindingstechnieken

Prelasti Fleece
-  Vliesgecacheerd EPDM membraan
-  Beschikbaar als standaard rol
-   Thermische en koude las 

naadverbindingstechnieken

Prelasti GR (Green) - circulair
-   Ongewapende EPDM, met 42%  

gerecyclede inhoud
-   Beschikbaar als rol, standaardpaneel  

en 2D- of 3D-membraan
-  Thermische en koude las     
 naadverbindingstechnieken

Trainingen en ondersteuning  
voor dakprofessionals

Om te zorgen dat onze producten op de best
mogelijke wijze worden toegepast, besteden wij veel
tijd en aandacht aan training en opleiding van onze
Prelasti EPDM verwerkers. In onze verschillende
trainingscentra, maar ook op locatie, worden
nieuwe verwerkers volledig geïnstrueerd en maken
we hen vertrouwd met de verwerking van Prelasti
EPDM. Enkel erkende en geschoolde 
dakdekkers hebben toegang tot het 
volledige Prelasti programma.
Dit omvat technische ondersteuning 
voor het maken van de offerte, 
bij uitvoering op locatie en na 
verkoop van het project.

AluShell als aanvullend product

AluShell is een duurzame dampremmende laag
welke een belangrijk onderdeel is van de totale
dakconstructie. AluShell is een glasvezel versterkte
aluminiumfolie onderaan voorzien van een kleeflaag op
basis van gemodificeerde bitumen. De zelfklevende 
laag is voorzien van een anti-kleeffolie voor een 
optimale en eenvoudige verwerking. AluShell is getest 
volgens DIN 18234, voor verwerking op geprofileerde 
staalplaten

Certificeringen

Al onze processen worden uitgevoerd volgens ISO 
9001 en ISO140001. Producten en systemen zijn 
getest volgens de heersende normen onder supervisie  
van externe laboratoria. Onze producten zijn 
goedgekeurd in alle landen waar we actief zijn.
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SealEco is producent van EPDM rubberfolies en biedt u met meer dan 50 jaar ervaring en 
kennis de beste oplossing. Wereldwijde referenties, van het koude noorden tot het warme 
zuiden, overal ter wereld zijn producten van SealEco met succes geplaatst en bewijzen al 
sinds decennia de hoogwaardige kwaliteit van onze EPDM producten.

Ook op het gebied van vijvers, reservoirs en andere afdekkingen, zoals bassins voor 
industrieel of agrarisch gebruik, biedt SealEco op maat gemaakte oplossingen.

Naast onze duurzame waterdichte systemen en oplossingen dragen wij bij aan de 
eenvoudige verwerking en ontlasten wij u door onze betrokkenheid bij uw projecten.  
Wij bieden niet alleen de juiste waterdichte systemen en oplossingen, wij maken het  
u gemakkelijk!

SealEco streeft naar eerlijkheid en volgt hoge normen en waarden in haar dagelijks 
werk. Als onderdeel van het beslissingsproces is ons doel de impact op het milieu te 
minimaliseren. Wij ondersteunen onze partners door middel van effectief teamwork, zowel 
binnen als buiten onze organisatie. Wij leveren kwaliteit in alles wat we doen en nemen 
onze verantwoordelijkheid, hebben de integriteit en vereiste kennis om aan de behoeften 
en verwachtingen van onze klanten te voldoen. Wij begrijpen en vervullen uw behoeften 
dan ook door complete en professionele oplossingen aan te bieden die in termen van 
houdbaarheid en ecologie gekenmerkt worden door een hoge standaard.

SealEco maakt deel uit van Nordic Waterproofing Group. De meer dan 1.000 werknemers 
hebben de ambitie om aan uw verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen.

Voor meer informatie kijkt u op www.sealeco.com

Uw Prelasti dealer:

We make 
water proofing easy


