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Architecten hebben vandaag de dag altijd
te maken met het spanningsveld tussen
visie en haalbaarheid. Enerzijds de artistieke
vormgeving en anderzijds zeer reële
economische behoeften en wettelijke
vereisten.

CARLISLE® Construction Materials Europe
(CCM Europe) ondersteunt u als betrouwbare
partner van concept tot realisatie. Onze
innovatieve EPDM producten bieden u
duurzame water- en luchtdichte oplossingen
en tegelijkertijd een grote mate van creatieve
vrijheid en bouwfysische zekerheden.

Ideeën krijgen vorm – met EPDM.

Vertrouwd bouwen met EPDM.
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EPDM

Unieke producteigenschappen voor
uiteenlopende uitdagingen.

Een afdichtingssysteem moet veel kunnen weerstaan. Uiteenlopende weersomstandigheden,
bouwfysische en mechanische effecten leiden tot sterke materiaalbewegingen en zorgen
ervoor dat conventionele systemen snel verouderen. Hier demonstreert EPDM zijn superioriteit:
het synthetische ethyleen-propyleen-dieen-monomeer rubber beschikt over uitstekende
materiaaleigenschappen en is onverslaanbaar voor wat betreft elasticiteit en weerstand
tegen veroudering.

VEELZIJDIG, FLEXIBEL, DUURZAAM –
EN EENVOUDIG TE VERWERKEN
Het synthetisch rubber EPDM is
extreem UV- en weersbestendig en
kan dankzij zijn enorme rekbaarheid
tot wel 600% in verschillende
afdichtingssituaties worden
toegepast. Het kunststofcentrum
(SKZ) in Würzburg, dat onze EPDMbanen in een langlopend onderzoek
heeft getest, bekrachtigt een
gebruiksduur van meer dan 50 jaar
voor het materiaal. Door de lange

gebruiksduur heeft EPDM rubber
een uitstekende ecologische balans
en kan het tevens milieuvriendelijk
worden gerecycled. EPDM folie
wordt veilig verwerkt, zonder het
gebruik van open vuur.
GROTE MEMBRANEN DANKZIJ DE
HOT-BONDING
PRODUCTIEMETHODE
Door de speciale hot bonding
techniek worden homogene EPDM
banen in de fabriek onderling aan
elkaar verbonden. Hoge druk en

nauwkeurig ingestelde
temperaturen zorgen tijdens dit
proces voor een 100% waterdichte
naadverbinding. Door de altijd
gelijke omstandigheden en de
voortdurende kwaliteitscontrole
tijdens onze productie wordt een
constant hoge kwaliteit
gegarandeerd. Hierdoor kunnen wij
een EPDM membraan produceren
waarmee grote oppervlakken
nagenoeg in één keer kunnen
worden afgedicht.

VIJF STERKE MERKEN – VEELZIJDIGE
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Al meer dan 50 jaar steken
wij al onze ervaring en passie
voor EPDM in de ontwikkeling
en productie van duurzame
afdichtingssystemen. Of het
nu gaat om groene daken of gevels,
tuinvijvers of productiehallen,
renovatie of nieuwbouw – de
toepassingsmogelijkheden voor
onze doordachte producten van
de merken RESITRIX®, HERTALAN®,
ECOLAN®, ALUTRIX® en HARDCAST®
zijn vrijwel onbegrensd.

BLIJVEND BESTAND
TEGEN:
• UV-STRALING
• OZONSTRALING

EPDM
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EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN EPDM
LANGE GEBRUIKSDUUR (GECERTIFICEERDE GEBRUIKSDUUR VAN MEER DAN 50 JAAR)
BLIJVEND ELASTISCH (ZONDER WEEKMAKERS)
REK BIJ BREUK TOT 600%
VAN NATURE BESTAND TEGEN UV, ZUREN, LOGEN EN WEERSINVLOEDEN
WORTELDOORGROEIBESTENDIG
VEILIGE VERWERKING ZONDER OPEN VUUR
GEEN SHATTERING-EFFECT
UITERST DUURZAAM (EPD-GECERTIFICEERD)

UITSTEKEND BESTAND TEGEN
VERSCHILLENDE CHEMICALIËN

ZEER HOGE BESTENDIGHEID TEGEN
VEROUDERING EN WEERSINVLOEDEN:
• REGEN
• HAGEL, IJS, SNEEUW
• HOGE EN LAGE TEMPERATUREN

•
•
•
•
•
•

VOLLEDIG VERKNOOPTE MOLECUULSTRUCTUUR
BLIJVEND ELASTISCH EN UITERST FLEXIBEL
FLEXIBILITEIT TOT 600%
FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUREN TOT –40°C
NAGENOEG KRIMPVRIJ
BITUMENBESTENDIG
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EPDM

Onze water- en luchtdichte toepassingen.

Van het platte dak tot de gevel en
van de fundering tot waterpartijen
in uw tuin of rondom bedrijfspanden.
CCM Europe biedt ontwerpers
en architecten voor alle facetten
van gebouwen creatieve
toepassingsmogelijkheden. Laat
u inspireren door onze wereldwijde
referentieprojecten!
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	RESITRIX® SR – grijze en
reflecterende dakbanen.
Bij uitstek geschikt onder
zonnepanelen

1
2
4

	HERTALAN® EASY COVER
membranen of RESITRIX®
dakbanen als dakafdichting
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	CCM roestvrijstalen en HDPE
hemelwaterafvoer
	CCM toebehoren t.b.v.
dakdoorvoeren
	Worteldoorgroeibestendig
RESITRIX® SK W Full Bond
banen of HERTALAN® EASY
COVER membranen als daken terrasafdichting
	Op maat gemaakte HERTALAN®
EASY COVER membranen
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	RESITRIX® SK W Full Bond
toegepast als funderingsstroken
	Terrasafdichting met
RESITRIX® of HERTALAN®
	Balkonafdichting met
RESITRIX® of HERTALAN®
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	Luchtdichte aansluiting
van kozijnen HERTALAN®
EASY STICK GS
	Worteldoorgroeibestendige
afdichting RESITRIX® SK W Full
Bond of HERTALAN® EPDM voor
begroeide parkeergarages
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ECOLAN® EPDM vijverfolie
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KANTOOR, HANDEL EN INDUSTRIE

Groot gedacht.

Van een eenvoudige magazijnhal tot complete
productielocaties en kantoorcomplexen – met
onze EPDM daksystemen van CCM Europe
kunnen plat dak projecten van elke omvang
succesvol worden gerealiseerd.

Naast de enorme flexibiliteit en duurzaamheid
onderscheiden ze zich door een uiterst veilige
(zonder open vuur) en snelle verwerking. Dit is met
name bij tijd-kritische en gevoelige productieprocessen –
zoals in de chemische branche, de machinebouw
en de voedingsindustrie – een beslissend voordeel.

MARKTHAL ROTTERDAM, NEDERLAND
Kenmerkend voor het futuristische gebouw is een
concept dat werk, vrije tijd en wonen onder één
spectaculair dak combineert. Op een oppervlakte van
circa 8.400 m2 biedt de hal plaats aan 100 marktkramen
en in de kelder zijn een supermarkt en een parkeergarage
voor 1.200 auto's te vinden. Daarnaast bevat het gebouw
228 appartementen die allemaal zijn voorzien van een
balkon aan de buitenkant. Hier zijn RESITRIX® banen
en HARDCAST® tapes toegepast.
Architectenbureau: MVRDV
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KANTOOR, HANDEL EN INDUSTRIE

HOOFDKANTOOR MICROSOFT, MÜNCHEN, DUITSLAND
"Smart Workspaces" is het concept dat de 1.900 medewerkers in het
nieuwe Duitse hoofdkantoor van Microsoft zoveel mogelijke ruimte
moet bieden. Met het oog op een goede "work-life balance" is er net
zo goed gedacht aan omstandigheden voor geconcentreerd werken,
ruimtes voor teamwork en lounges als aan een eigen fitnessruimte en
elf dakterrassen. Op het platte dak, de balkons en de royaal begroeide
terrassen werd zo'n 5.000 m2 aan RESITRIX® SK W Full Bond verwerkt.
Architectenbureau: GSP Architekten

EUROPEES HOOFDKANTOOR SHIMANO, EINDHOVEN, NEDERLAND
Als fabrikant van fietsonderdelen, vis- en snowboard-producten is nabijheid
tot de natuur van groot belang voor het Japanse bedrijf Shimano. Dit komt
ook tot uitdrukking bij de bouw van het nieuwe Europese hoofdkantoor
op de High Tech Campus – een innovatiecentrum in het groene zuidelijke
gedeelte van Eindhoven. Het hoofdkantoor maakt niet alleen indruk
door het luchtige karakter, maar kenmerkt zich ook door duurzaamheid:
het gebouw zal naar verwachting ongeveer 50 procent meer energie
produceren dan het verbruikt en werd bekroond met het BREEAM 4-sterren
certificaat. Bij de bouw van het hoofdkantoor bevestigden de verwerkers
2.500 m2 aan EPDM-dakbanen RESITRIX® MB mechanisch op de isolatie.
Architectenbureau: RAU Architects Amsterdam
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GEVEL

Krachtige elementen in zwart.

EPDM-gevelsystemen zijn niet alleen
blijvend elastisch en waterdicht, maar voor
architecten ook esthetisch zeer interessant.

Met het weerbestendige materiaal kan van het dak
en de gevel tot en met de fundering een vloeiende
overgang worden gerealiseerd. Dit opent nieuwe
en spannende mogelijkheden voor het ontwerp
van waterdichte systemen van gebouwschillen:
opvallende zachte randen en naadloze, verrassend
zacht ogende oppervlakken in markant zwarte
elementen doorbreken het conventionele beeld.

FARMHOUSE HAZELWOOD, DUMFRIESSHIRE, GROOT-BRITTANNIË
Diep zwart rubber en vervallen metselwerk, traditionele bouwkunst
en innovatieve afdichtingstechniek – een groter contrast is nauwelijks
mogelijk. Het oude Hazelwood farmhouse was niets meer dan een ruïne
toen de eigenares Lily Jencks besloot binnen de stenen muren een nieuwe
woning te bouwen. Allereerst werd de gebouwschil in een houtskeletbouw
gerealiseerd en vervolgens aangevuld met een stalen frameconstructie
en afgesloten met OSB-platen. Om ervoor te zorgen dat de gevel en
het schuine dak bestand zijn tegen het ruwe Schotse klimaat, werden
ze vervolgens ommanteld met HERTALAN® EASY COVER membranen.
Architecten: Nathanael Dorent, Michael Leybourne
HET SCHWARZE HAUS, KÖNIGSWINTER, DUITSLAND
Heldere vormen, duidelijke taal: bij het Schwarze Haus
in Königswinter zijn op een oppervlakte van 450 m2
de zelfklevende dakbanen RESITRIX® SK W Full Bond
en de dampremmende banen ALUTRIX® toegepast.
Architectenbureau: daunddort architekten
Plachetka Dalichau
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GEVEL

POPPODIUM 013, TILBURG,
NEDERLAND
Een goed geïsoleerde
blikvanger: Poppodium 013
(concertzaal), is versierd met
een extravagante zwarte
EPDM gevel in Chesterfieldstijl. De gevelconstructie
bestaat uit metselwerk
waarop een houten
balkconstructie met een
tussenliggende isolerende
laag minerale wol is bevestigd.
Speciale ankers en cd's
ter markering van de
bevestigingspunten houden
de bekleding met HERTALAN®
EPDM banen op zijn plaats.
In totaal werd er voor het
indrukwekkende project
1.630 m2 aan HERTALAN®
EASY COVER verwerkt.
Architectenbureau:
Benthem Crouwel Architects
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GROENE DAKEN

Begroeide daktuinen.

Groene daken bieden leefruimte: ze zorgen
niet alleen een visuele verbetering van de
architectuur van het gebouw, maar leveren
ook een bijdrage aan een gezonder milieu.

Met worteldoorgroeibestendige EPDM producten ontstaan
op het dak veelzijdige natuurbiotopen en nieuwe
recreatiemogelijkheden voor de mens – om te ontspannen
of voor "urban gardening". Terwijl groene daken in
de winter de warmte in huis houden, dienen ze in de
zomer als warmteschild en luchtbevochtiger. Op deze
manier leveren groene daken een waardevolle bijdrage
aan energiebesparing.

BIBLIOTHEEK VAN DE TECHNISCHE
UNIVERSITEIT, DELFT, NEDERLAND
Het spectaculaire groene dak van de
bibliotheek van de Technische Universiteit
in Delft toont op indrukwekkende
wijze over welke mogelijkheden
duurzame architectuur beschikt.
Het groene oppervlak is zowel dak als
ontspanningsruimte voor de studenten.
Er werd 5.500 m2 worteldoorgroeibestendige
EPDM dakbanen RESITRIX® gelegd.
Architectenbureau: Mecanoo

VAKANTIEHUISJE "NATURAL RETREATS", NORTH YORKSHIRE, GROOT-BRITTANNIË
Omgeven door ongerepte heidelandschappen en zachte rivierdalen nestelen
de lodges van het vakantiepark "Natural Retreats" zich in het groene landschap van
de Yorkshire Dales. Voor de afdichting van de gezellige, chique bungalows met groene
daken kozen de eigenaren voor het EPDM membraansysteem HERTALAN® EASY COVER,
waarmee de lodges vrijwel in één handeling konden worden afgedicht.
Architectenbureau: SDS Design
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GROENE DAKEN

BIJENHUIS, APELERN,
DUITSLAND
Het bijenhuis in Apelern bestaat
uit veel lagen: de dakspantisolatie bestaat uit steenwol
met een klimaatmembraandampscherm, de dakspanten
onder de zoldering werden
met leem gepleisterd.
De houten bekisting draagt
een bitumineuze voorbedekking, waarop vervolgens
op een oppervlakte van 210 m2
RESITRIX® SK W Full Bond
werd gelegd.
Planningsbureau: Ingenieur
(FH) Tobias Stolze

KELLEBEEK COLLEGE, ROOSENDAAL, NEDERLAND
Gebogen wanden, een met licht overgoten entree en ruime, lounge-achtige
dakoppervlakken met groenvoorziening – het Kellebeek College doet zijn best
om het leren aangenamer te maken voor de studenten. Het 750 m2 grote dak van
de onderwijsinstelling, gerealiseerd met behulp van worteldoorgroeibestendige
RESITRIX® SK W Full Bond dakbanen, behaalde in 2015 de tweede plaats bij de keuze
van het Nederlandse "Dak van het Jaar".
Architectenbureau: Jeanne Dekkers Architecture
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OPENBARE GEBOUWEN

Gegarandeerd de beste aansluitingen.

CENTRAAL STATION
ROTTERDAM, NEDERLAND
Het Centraal Station van
Rotterdam – een modern
verkeersknooppunt en tevens
een architectonisch
meesterwerk. Het spits
toelopende, met
roestvrijstalen lamellen
bekleedde haldak en
de 28.000 m2 grote
dakconstructie van meerlagige
glasplaten vormen echte
blikvangers. Voor de
afdichting van de in totaal
drie kilometer lange stalen
afwateringsgoten
produceerde CARLISLE®
prefab HERTALAN® EPDM
3D manchetten. Het
dakdekkersbedrijf bekleedde
de goten met HERTALAN®
EPDM stroken en de prefab
manchetten en verlijmde alles
reeds in de fabriekshal met
HERTALAN® contactlijm –
plug-and-play dus. Op het
stationsdak hoefden de 120
gootelementen hierna alleen
nog met de EPDM stroken te
worden verbonden. In totaal
werd er circa 4.500 m2
HERTALAN® EPDM verwerkt.
Architectenbureau:
TEAM CS (Benthem Crouwel
Architects, Meyer en Van
Schoten, West 8)
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OPENBARE GEBOUWEN

Stationshallen vereisen een betrouwbaar
afdichtingsmateriaal dat de enorme
bewegingen van de dakconstructie zonder
problemen opvangt – en dat blijvend
gedurende decennia.

De sterke EPDM baansystemen van CCM Europe zijn
ideaal voor het afdichten van van stationsgebouwen.
Ook onder de hoge belastingen van de staalconstructies
bewijzen ze hun betrouwbaarheid.
Met hun permanent elastische werking, een rekbaarheid
tot wel 600% en de extreme weersbestendigheid
beschikken ze over de optimale eigenschappen voor
een langdurige afdichting. Goede aansluitingen zijn niet
alleen belangrijk bij het treinverkeer, maar ook op het dak.

CENTRAAL STATION ARNHEM,
NEDERLAND
Met een combinatie
van kantoren, winkels,
appartementen en
perrons, fietsenstalling en
parkeergarage is het station
van Arnhem een uiterst
hybride structuur. Een grote
verscheidenheid aan flexibele
detailoplossingen was hierbij
vereist. Bij de unieke constructie
– in 2015 uitgeroepen tot het
Nederlandse "Dak van het
Jaar"– werd 3.000 m2 aan
RESITRIX® SK W Full Bond
dakbanen op een constructie
van 4.000 stalen dragers
verwerkt.
Architectenbureau: UNStudio

CENTRAAL STATION HAMBURG, DUITSLAND
Met dagelijks 450.000 passagiers en 720 treinen voor het streekvervoer
en verkeer op de grote lijnen, is het centraal station van Hamburg één
van de drukste stations van Duitsland. Het dak van dit belangrijke
verkeersknooppunt bestaat uit 32.000 m2 RESITRIX®, dat mechanisch
werd bevestigd op een staalconstructie met een houten bekisting. Al
meer dan 20 jaar is het dak waterdicht en volgt het dankzij de flexibele
materiaalstructuur elke beweging van dakconstructie – hoe hard het in
Hamburg ook waait.
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WONINGBOUW

Diversiteit in plaats van monocultuur.

Het creëren van extra, betaalbare
woningen is met name in stedelijke
gebieden met een grote toestroom
van inwoners een urgent onderwerp.

Naast de sociale, demografische en energetische
aspecten speelt vooral voor architecten ook de vraag
naar een fraaie vormgeving van het nieuwe gebouw
een rol. Onze EPDM afdichtingssystemen maken een
combinatie van budget en esthetiek mogelijk: het
flexibele materiaal vermindert de montagecomplexiteit
en de daaruit voortvloeiende kosten en biedt tevens
nieuwe ontwerpmogelijkheden die stadswijken
een eigen identiteit kunnen verschaffen.

PONTSTEIGER,
AMSTERDAM, NEDERLAND
In 2017 heeft Amsterdam
er een nieuw karakteristiek
bouwwerk bij: in de buurt van
de Houthaven ontstaat het
residentiële Ponsteiger. Vanuit
de verte ziet het gebouw eruit
als een enorme poort. Als
u dichterbij komt, krijgt het
gebouw de vorm van een stoel
die licht en luchtig boven
de aanlegplaatsen lijkt
te zweven. Er zijn meerdere
HERTALAN® producten
toegepast: de overgangen
tussen de geprefabriceerde
betonwanden werden met
HERTALAN® EPDM stroken
verzegeld, terwijl de kozijnen
met geprefabriceerde
HERTALAN® 3D-manchetten
luchtdicht werden aangesloten.
Ook voor de balkons werd
HERTALAN® toegepast.
Architectenbureau: Arons
en Gelauff architecten

FLEXWONEN, GRONINGEN, NEDERLAND
Als onderdeel van een grootschalige stedelijke vernieuwing
ontwierp het architectenbureau MASSA voor de wijk "Corpus
den Hoorn" in Groningen het concept voor een flexibele wijk met
eengezinswoningen. Voor de afdichting van de wit bekiezelde daken
en de brede dakranden kozen de bouwers voor onze duurzame EPDM
dakbanen van HERTALAN®.
Architectenbureau: MASSA bureau voor architectuur
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RENOVATIE

Op de toekomst!

ENERGIE – FORUM – INNOVATIE, BAD OEYNHAUSEN,
DUITSLAND
Na zo'n 20 jaar was de architectonische blikvanger op leeftijd
gekomen: het door Frank O. Gehry ontworpen gebouw met
het markante daklandschap moest worden gerenoveerd. Bij
de renovatie werden allereerst de bitumen-dampschermen
vervangen door ALUTRIX® 600 dampremmende banen.
RESITRIX® CL dakbanen beschermen de ambitieuze
gebogen dakoppervlakken tegen de weersomstandigheden
in het oosten van Westfalen.
Architectenbureau: Frank O. Gehry

ZUKUNFTSHAUS, BOTTROP,
DUITSLAND
Om het gebouw uit de jaren
zestig in een energie-plusgebouw te veranderen, moest
het dakoppervlak volledig
opnieuw worden geïsoleerd
en afgedicht. Gezien het feit
dat er in tegenstelling tot
de oorspronkelijke planning
steeds meer openingen
werden toegevoegd,
werd er als toplaag voor
de afdichting van het platte
dak het zelfklevende EPDMbaan RESITRIX® SK Partial
Bond gekozen.
Architectenbureau:
Architect Anna Vering

Anders dan pure bitumenproducten,
die tijdens een gebouwlevensduur van
zo'n 80 jaar ongeveer drie maal moeten
worden vervangen, hebben EPDMafdichtingssystemen een gebruiksduur
van meer dan 50 jaar.
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Bij een dakrenovatie is het daarom zinvol om meteen
voor het duurzame materiaal EPDM te kiezen.
Dankzij hun speciale baanopbouw zijn ze absoluut
bitumenbestendig en daarmee ook geschikt voor
de renovatie van traditionele daken.
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BOUWAFDICHTING

Een waterdicht fundament.

De sterke punten van onze EPDM producten
komen niet alleen op het dak en de gevel
tot uitdrukking. De afdichtingsproducten
van CCM Europe worden in alle onderdelen
van de bouwafdichting toegepast – ook
voor bijvoorbeeld berijdbare oppervlakken,
onderdelen die in contact met de grond
staan, binnenruimtes of reservoirs.

Dankzij de blijvende elastische eigenschappen van
EPDM kunnen scheuren in de ondergrond probleemloos
en zonder beschadigingen worden overbrugd.
Tevens kunnen de EPDM dakbanen van CCM Europe
eenvoudig en veilig zonder open vuur worden verwerkt.
De verwerking vindt plaats door een volledige verkleving
met de ondergrond naar keuze warmte- of zelfklevend,
of zelfklevend met permanente bescherming tegen
wegglijden op verticale oppervlakken.

FIFTY TWO DEGREES,
NIJMEGEN, NEDERLAND
De "52e Breedtegraad", in de
buurt waar dit kantoorcomplex
is gebouwd, vormde de
inspiratie voor de naam van
het "FiftyTwoDegrees Business
Innovation Center" in Nijmegen.
Het gebouw met een hoogte
van 86 meter met de markante
knik in de rug, staat op een
wigvormige onderbouw,
waarin zich de parkeergarage
bevindt. Bij het aanbrengen
van de groenvoorzieningen op
het dak van de parkeergarage
werd 5.000 m2 aan
worteldoorgroeibestendige
EPDM dakbanen RESITRIX® SK
W Full Bond gelegd.

DE KAMELEON,
AMSTERDAM, NEDERLAND
Leefbaarder door groen: de
renovatie van het wooncomplex
"De Kameleon" in het
zuidoosten van Amsterdam
is een voorbeeld van de
opwaardering van de stedelijke
ruimte door architectuur. Hier
werd 11.000 m2 aan worteldoorgroeibestendige EPDM
dakbanen RESITRIX® SK W
Full Bond gelegd.
Architectenbureau:
NL Architects

Architectenbureau: Mecanoo
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VIJVERS

Dichtbij het water.

Als een met riet begroeide mini-biotoop of
als alternatief voor het blauw glinsterende
zwembad – het element water kan uitstekend worden gebruikt voor een natuurlijk
ontwerp van de tuin.

Met zwem- en tuinvijvers, fonteinen, idyllische beekjes
of slootjes ontstaan nieuwe favoriete plaatsen die
uitnodigen tot ontspanning. Voor de professionele
afdichting van de romantische ontspanningsgebieden
in de eigen tuin bieden ECOLAN® EPDM vijverfoliën
met hun duurzaamheid en flexibiliteit een
professionele oplossing.

INDUSTRIEVIJVER, AMERSFOORT, NEDERLAND
Bij dit project van 2.300 m2
werd 1,5 mm dikke ECOLAN®
vijverfolie toegepast. In de
fabriek werd met behulp van
hot-bonding van zeven EPDM
banen een groot membraan
gemaakt, voor een efficiënte
en effectieve waterafdichting.
Architectenbureau: Garden Fix

BIOLOGISCHE VIJVER, OENE, NEDERLAND
Water in recordtijd: voor het bekleden van de vijver met 600 m2
ECOLAN® folie had het tuinbouwteam ter plaatse slechts 45 minuten
nodig. De twee op maat gemaakte EPDM membranen werden
eenvoudig en veilig met ECOLAN® contactlijm en sealant
elkaar verbonden.
Architectenbureau: Vos Tuinvisie
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BOUWEN VOOR DE TOEKOMST

Veel ruimte voor visies.

Het bieden van waterdichte oplossingen
betekent voor ons ook dat we voor nieuwe
ideeën open moeten staan. Als innovatief,
veelzijdig materiaal verrast EPDM telkens
weer met nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Overal waar traditionele grenzen vervagen en
nieuwe woon-, gezins- en beroepsmodellen ontstaan,
ondersteunen wij architecten en planners bij hun visies
op het moderne leven. En we zorgen ervoor dat deze
visies op de bouwplaats gemakkelijk kunnen worden
gerealiseerd. Het materiaal EPDM toont in de praktijk dat
het veel meer kan dan pragmatisch beschermen tegen
weer en wind. Dankzij de flexibiliteit van het materiaal,
vormt het telkens weer inspiratie voor futuristische
architectuur en maakt het echte bouwkunst mogelijk.
FLOATING HOMES,
HAMBURG, DUITSLAND

HOUSE OF ENERGY,
KAUFBEUREN, DUITSLAND
Het residentiële en
commerciële gebouw
voldeed wereldwijd als eerste
gebouw aan de criteria van
het internationale certificaat
"Passiefhuis Premium". Met
een warmte-energiebehoefte
van slechts 8 kWh/(m2a)
beschikt het gebouw over een
unieke energie-efficiëntie.
Tegelijkertijd wordt er met
een fotovoltaïsch systeem
van 250 m2 hernieuwbare
energie opgewekt. Op het dak
is circa 420 m2 RESITRIX® MB
toegepast, voor de verhoging
werd circa 85 m2 RESITRIX® SK W
Full Bond gebruikt.

Moderne Floating Homes als
woonalternatief: in plaats
van scheepsromantiek
staan exclusief design en
moderne bouwmaterialen
hier centraal. Het dak van
de woonboot is blijvend
waterdicht – dankzij het op
de houten bekisting gelijmde
HERTALAN® membraan. Op
de ponton en bij de gevel is
voor de afdichting eveneens
HERTALAN® toegepast.
Bij de onderstaande ecliptische
woonboot werd RESITRIX® op
de houten bekisting gelijmd
en vervolgens werd de boot
van buiten voorzien van een
plaatstalen dak. Ook de ponton
is met RESITRIX® afgedicht.
Architectenbureau:
Daniel Wickersheim

Architectenbureau:
bg architektur,
Barbara Glantschnig
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BOUWEN VOOR DE TOEKOMST

INVESTCORP BUILDING
FOR OXFORD UNIVERSITY'S
MIDDLE EAST CENTRE,
OXFORD, GROOT-BRITTANNIË
Als glinsterende stalen
tunnel, die bijna lijkt te
zweven, torent het nieuwe
Middle East Centre van
St. Antony's College boven
de Victoriaanse campus van
de gerenommeerde Oxford
University. Onder de metalen
bekleding van de elegante
boog bevinden zich ALUTRIX®
600 dampremmende
banen en HERTALAN® EASY
COVER 1,3 mm dakbanen,
die precies passend rond de
druppelvormige bovenlichten
werden gemaakt.
Architectenbureau:
Zaha Hadid Architects

PAULUSKERK ROTTERDAM, NEDERLAND
Vlakbij het Centraal Station bevindt zich een spectaculair kerkgebouw: de futuristische Pauluskerk van
de Nederlandse architect Will Alsop. Driehoekige ramen
laten het licht binnen in het onorthodoxe, bronskleurige gebouw. Voor dit project werden speciale op maat
gemaakte HERTALAN® 3D- manchetten vervaardigd.
Om de kozijnen wind- en waterdicht te maken, werden
de manchetten al bij de productie van de kozijnen geïnstalleerd en geprefabriceerd op de bouwplaats afgeleverd.
Architectenbureau: Will Alsop
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HERTALAN® – het maatpak voor uw gebouw.

RESITRIX® is de enige dakbaan die met een unieke
materiaalcombinatie van het synthetisch rubber
EPDM en hoogwaardig polymeergemodificeerd
bitumen de voordelen van beide materialen in zich
verenigt. Een succesvolle combinatie, want dankzij
de polymeerbitumenlaag aan de onderkant hecht het
materiaal op nagenoeg alle ondergronden. Het materiaal
is op elke gewenste plek gemakkelijk, snel en veilig met
hetelucht en zonder open vuur aan elkaar te lassen.
De dichtheid van de naden kan meteen door middel
van een eenvoudige visuele controle worden getest.
Het onderzoeksinstituut SKZ bekrachtigt voor RESITRIX®
een gebruiksduur van meer dan 50 jaar.

HERTALAN® EPDM daksystemen staan al meer dan
50 jaar lang garant voor beproefde kwaliteit bij het
afdichten van platte daken. De veelzijdige EPDM
membranen worden geproduceerd door EPDM banen
met een hotbonding proces (vulcanisatie) aan elkaar
te verbinden. Het doorslaggevende voordeel: dankzij
de al geprefabriceerde naden moet nog slechts ongeveer
5% van de naadverbindingen op het dak zelf worden
uitgevoerd. De dakbedekking wordt als een maatpak
passend in één stuk bij de bouwplaats aangeleverd.
De snelle, eenvoudige en veilige afdichting die in één
keer geplaatst kan worden, is juist bij onbestendig weer
een groot voordeel.

Naast de genoemde unieke EPDM
materiaaleigenschappen zoals duurzaamheid,
flexibiliteit en de eenvoudige verwerking zonder
open vuur, biedt RESITRIX® de volgende voordelen.
EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN RESITRIX®
	GECERTIFICEERDE GEBRUIKSDUUR VAN MEER DAN 50 JAAR, OOK VOOR
NAADVERBINDINGEN (SKZ-ONDERZOEK)
MET HETE LUCHT TE LASSEN TOT –10°C
100% DICHTE LASNAAD – EENVOUDIGE VISUELE CONTROLE
DE GEHELE ONDERKANT VAN DE DAKBAAN KAN WORDEN GELAST
DUURZAAM ELASTISCH ZONDER WEEKMAKERS
BLIJVEND FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUREN TOT -40°C
	VAN NATURE BESTAND TEGEN OZON-, UV- EN INFRAROODSTRALING
BITUMENBESTENDIG

PRODUCTEN

RESITRIX® – Een veelzijdige laag.

Naast de genoemde unieke EPDMmateriaaleigenschappen zoals duurzaamheid, flexibiliteit
en eenvoudig leggen zonder open vuur biedt HERTALAN®
de volgende voordelen.
EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN HERTALAN®
GECERTIFICEERDE GEBRUIKSDUUR VAN MEER DAN 50 JAAR (SKZ-ONDERZOEK)
BLIJVEND FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUREN TOT –45°C
GEPREFABRICEERDE MEMBRANEN
	EENVOUDIG, SNEL EN VEILIG TE VERWERKEN (ZONDER OPEN VUUR)
BITUMENBESTENDIG, GEEN SCHEIDINGSLAGEN VEREIST
HOMOGEEN MATERIAAL, ZONDER WEEKMAKERS
 ONDER AANVULLENDE OPPERVLAKTEBESCHERMING BESTAND TEGEN OZON,
Z
UV- EN INFRAROODSTRALING
50 JAAR BEWEZEN KWALITEIT OP HET DAK

SLIPVAST, OOK BIJ NATHEID

	EFFICIËNTE EN BETROUWBARE MECHANISCHE BEVESTIGING MET HET UNIEKE
RHINOBOND BEVESTIGINGSSYSTEEM

NAGENOEG KRIMPVRIJ GEDURENDE DE GEHELE GEBRUIKSDUUR

UITERST DUURZAAM (EPD-, DUBOKEUR-CERTIFICERING)

DUURZAAM (EPD-GECERTIFICEERD)

EPDM MET UNIEK OPPERVLAKTE STRUCTUUR

GALSVEZEL INLAGE
EPDM
POLYMEERGEMODIFICEERD
BITUMEN
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Toebehoren van roestvrij staal en HDPE – net zo duurzaam als onze daksystemen.

De zelfklevende dampremmende lagen van ALUTRIX®
600 en ALUTRIX® FR kunnen snel worden geplaatst,
zijn begaanbaar en hebben een hoge dampdichtheid.
Ze bestaan uit een versterkte aluminiumverbinding
met een zelfklevende onderkant en een verwijderbare
scheidingsfolie. Het feit dat de dampschermen
beloopbaar en mandragend zijn, maakt ze tot
echte topproducten voor de bijzondere eisen aan
staalprofielplaten. Tevens kunnen ze op hout/
houtmaterialen worden gelijmd.

Gezien de steeds vaker voorkomende zware regenbuien
is hemelwaterafvoer één van de belangrijkste
systeemaanvullingen. De roestvrijstalen en HDPE
toebehoren van CCM Europe bieden voor elke
afwateringssituatie het juiste element – of het nu gaat
om de hoofd- of noodafwatering, zowel voor nieuwbouw
als renovatie.

De dampremmende banen zijn bij uitstek geschikt
om toe te passen bij gebouwen met een hoge
vochtbelasting (zwembaden, ziekenhuizen). Naast de
dampblokkeerfunctie ontstaat er tevens een luchtdichte
laag conform de richtlijnen voor energiebesparing.
ALUTRIX® FR voldoet tevens aan de eisen voor
brandbestendige / brandreducerende dampremmende
banen en is goedgekeurd conform DIN 18234.
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EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN ALUTRIX®
KOUD ZELFKLEVEND
DAMPREMMEND
	BELOOPBAAR EN MANDRAGEND DOOR BOVENGEMIDDELD GROTE STERKTE
	ZEER HOGE TREKSTERKTERICHTLIJNEN VOOR ENERGIEBESPARING
BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN MILIEU-INVLOEDEN
ALUTRIX® 600 EN ALUTRIX® FR ZIJN AL VANAF +5°C VERLIJMBAAR
	VERMINDERDE VUURBELASTING CONFORM DIN 18234 EN INDUSTRIËLE BOUWRICHTLIJNEN: ALUTRIX® FR HEEFT EEN WARMTEWAARDE VAN ≤10.500 KJ/M2 EN
EEN BRANDWAARDE VAN ≤11.600 KJ/M2
ALUTRIX® FR VOLDOET AAN DE FM STANDARD CLASS NO. 4470

Ons roestvrijstalen en HDPE toebehoren bestaan uit
corrosie- en zuurbestendige roestvrijstalen elementen,
waarop in de fabriek EPDM-manchetten van RESITRIX®
of HERTALAN® worden bevestigd. Zo kan de waterdichte
verbinding aan de vlakafdichting snel, eenvoudig en
veilig worden uitgevoerd, aangezien alle componenten
optimaal op elkaar zijn afgestemd.

PRODUCTEN

ALUTRIX® – de effectieve koud zelfklevende
dampremmende banen.

EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN ONS ROESTVRIJSTALEN TOEBEHOREN
	VEILIGE INSTALLATIE DANKZIJ VERWERKING ZONDER OPEN VUUR
EENVOUDIGE MONTAGE ZONDER SPECIAAL GEREEDSCHAP
DECENNIALANGE GEBRUIKSDUUR
	ONGEVOELIG VOOR ZUREN EN KOUDE EN EXTREEM HITTEBESTENDIG
VEILIGE COMPLETE OPLOSSING
TÜV-GETEST
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HARDCAST® – uiteenlopende afdichting luchtdichte
oplossingen.

Voor een duurzame afdichting van zwem- of tuinvijvers
of idyllische beekjes biedt ECOLAN® EPDM vijverfolie een
duurzame en flexibele oplossing. ECOLAN® vijverfolie
is gemaakt van het milieuvriendelijke synthetische
rubber EPDM. Het materiaal bevat geen giftige stoffen,
zware metalen of agressieve weekmakers en is bestand
tegen uitlogen.

HARDCAST® industriële tapes, sealants en primers bieden een
professionele oplossing van bijna alle afdichtingsproblemen
– van de verzegeling van kabelverbindingen, bescherming
tegen corrosie in leidingen tot en met het afdichten
van raamkozijnen.

Dankzij de hoge flexibiliteit van EPDM kunnen bijna alle
gewenste vijvervarianten eenvoudig worden uitgevoerd.
Het materiaal is praktisch onverwoestbaar en maakt
ook eenvoudig doorvoeren en waterdicht installeren
van PVC-buizen en houten palen mogelijk. Desgewenst
is de ECOLAN® vijverfolie leverbaar als een membraan
(2D) als een voorgevormde liner (3D).
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EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN ECOLAN® EPDM VIJVERFOLIE
ELASTISCH EN STERK
SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING BIJ ALLE TEMPERATUREN
VAN NATURE UV- EN OZONBESTENDIG
FLEXIBEL BIJ LAGE TEMPERATUREN TOT –45°C
BESTAND TEGEN WORTELS
MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM
VERWACHTE GEBRUIKSDUUR VAN MEER DAN 30 JAAR

De intelligente afdichtingsproducten maken het mogelijk
om gebouwen niet alleen tegen vocht te beschermen,
maar ook om ze lucht- en dampdicht te maken voor meer
energie-efficiëntie en wooncomfort. HARDCAST® producten
zijn leverbaar in meer dan 1.600 verschillende varianten,
als butyl-, bitumen- en textieltapes. Alle producten worden
exclusief intern bij CCM Europe ontwikkeld en geproduceerd.
Flexibiliteit staat hierbij centraal: voor oplossingen op maat
passen wij de breedte, lengte en dikte van onze tapes graag
aan de individuele eisen van de klant aan.

PRODUCTEN

ECOLAN® – de milieuvriendelijke, flexibele EPDM
vijverfolie.

HARDCAST® PRODUCTPORTFOLIO
BUTYLTAPES EN BUTYLSTROKEN
BITUMENTAPES
LINNENTAPES
PRIMERS
SEALANTS
ALUMINIUM TAPES
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SERVICE

Het potentieel van het materiaal benutten.

CCM Europe gaat verder dan alleen
produceren. Naast uitstekende EPDM
producten bieden wij een uitgebreide
klantenservice die u vanaf het begin helpt bij
de succesvolle realisatie van uw project.
Wij willen graag dat u het potentieel van het veelzijdige
materiaal EPDM optimaal benut. Ons team van
professionals staat u met raad en daad terzijde bij het
opstellen van de specificaties tot en met het maken
van windlastberekeningen.

Naast individuele adviesafspraken ter plaatse bieden wij
u de volgende diensten.
ONDERSTEUNING BIJ ALLE SPECIFICATIEFASEN
OPSTELLEN VAN DE SPECIFICATIES
DAKINSPECTIES
OPSTELLEN VAN RENOVATIECONCEPTEN (CONTROLE PLAT DAK)
 ECHNISCH ADVIES EN BEGELEIDING BIJ INDIVIDUELE DAKOPBOUW (GROENE
T
DAKEN, MECHANISCHE BEVESTIGING OF GEKLEEFDE DAKOPBOUW)
BEREKENINGEN U-WAARDEN
	CAD-TEKENINGEN VOOR INDIVIDUELE AANSLUITINGEN OF DAKOPBOUW
	UITVOERING VAN UITGEBREIDE TESTS EN WINDBELASTINGSBEREKENINGEN IN
EIGEN LABORATORIUM
BEREKENINGEN VAN AFWATERING

BIM – EERST VIRTUEEL EN DAN REËEL BOUWEN
Uniforme gegevensnormen, transparante
planningsprocessen, inachtneming van bouwkosten
en bouwtijd. Het werken met virtuele, digitale
gebouwinformatie is in Nederland al meer regel
dan uitzondering geworden. De uitvoering van
bouwprojecten door middel van Building Information
Modelling (BIM) is een geaccepteerde methode. CCM
Europe wil voorbereid zijn op de algemene toepassing
van BIM en daarom hebben we op onze website belangrijke
detailtekeningen van BIM-relevante gegevens voorzien.
Zo kunt u als architecten- en planningsbureau ook voor
dakafdichting beschikken over detailtekeningen met
alle belangrijke gegevens.

WINDLAST- EN BOUWFYSISCHE BEREKENINGEN
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CARLISLE® ACADEMY

Uit de praktijk voor de praktijk.

Hoe creatief kunnen daken en gevels zijn?
Naast basis- en voortgezette opleidingen
over materiaal en verwerking biedt de
CARLISLE® ACADEMY speciaal op maat
gemaakte vakseminars.

Onze docenten zijn ervaren advies-ingenieurs en
toepassingstechnici en bieden u praktische oplossingen
voor uw dagelijkse werk. De bijscholingen van de
CARLISLE® ACADEMY worden gegeven in ons nieuwe
technische centrum in Hamburg, ons opleidingscentrum
in Kaufbeuren, het trainingscentrum Technopoint in
Kampen (Nederland) of desgewenst bij u ter plaatse.

Creativiteit en architectonische visies
hebben behoefte aan een stabiele basis.
Met onze trainingen speciaal voor architecten leveren wij onze bijdrage hieraan.
De CARLISLE® ACADEMY: vakkennis van
professionals voor professionals.
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Om ervoor te zorgen dat uw ideeën geen architectonische
visioenen blijven, maar op de bouwplaats deskundig
kunnen worden gerealiseerd, biedt de CARLISLE®
ACADEMY bijscholing voor voormannen en medewerkers
van dakdekkersbedrijven aan middels een veelzijdig
scholingsprogramma. In de ACADEMY kunnen verwerkers
het werken met onze EPDM producten net zo lang
oefenen totdat ze het volledig in de vingers hebben.
Meestal veroorzaken de praktische oefeningen
een spontaan aha-effect: de voordelen van het snel
en eenvoudig leggen met een heteluchtapparaat
zonder open vlammen zijn direct merkbaar.

PROGRAMMA`S OVERZICHT CARLISLE® ACADEMY
 ET VEILIGE PLATTE DAK. HOE PLAN IK EEN PLAT DAK EN VOOR WELKE VALKUILEN
H
MOET IK WAKEN BIJ DE CONSTRUCTIE?
DE JUISTE AFWATERING VOOR HET DAK
WINDZUIGING, EEN ONDERSCHAT PROBLEEM
BOUWFYSISCHE BEOORDELING VAN DAKCONSTRUCTIES
RENDABILITEIT VAN RENOVATIEWERKZAAMHEDEN VOOR DAKEN
BRANDBEVEILIGING VOOR DAKEN
LUCHTDICHT BOUWEN

Ga voor meer informatie naar:
academy.ccm-europe.com
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Regionaal geworteld, wereldwijd verbonden.

CARLISLE® Construction Materials Europe
Groep (CCM Europe) brengt de ervaring
en competenties van de Europese CCM
bedrijven onder één dak samen. CCM
Europe behoort tot het beursgenoteerde
concern CARLISLE® Companies Incorporated
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in
de Verenigde Staten en omvat de volgende
firma`s:
CARLISLE® Construction Materials GmbH
CARLISLE® Construction Materials B.V.
CARLISLE® Construction Materials Ltd

EUROPA
1|H
 amburg | Duitsland
(Europees hoofdkantoor en productie)
2|W
 altershausen | Duitsland
(productie)
3|K
 aufbeuren | Duitsland
(CARLISLE® services)

6|M
 ansfield | Groot-Brittannië
(productie en verkoop)
7|B
 elper | Groot-Brittannië
(productie en verkoop)

CARLISLE® CM Europe kan als Europees marktleider
in EPDM daksystemen terugzien op een lange
traditie. Veel Europese bedrijven zijn eind 19e eeuw
begonnen als rubberverwerker. Tegenwoordig zijn het
gevestigde specialisten voor technisch hoogstaande
elastomeerproducten om platte daken, gevels,
gebouwen en vijvers af te dichten. De jaaromzet
bedraagt momenteel meer dan € 100 miljoen.

8|B
 aia Mare | Roemenië
(productie)

IMPRESSUM

CARLISLE®
Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Duitsland

Uitgever
CARLISLE®
Construction Materials GmbH

CARLISLE®
Construction Materials B. V.
Industrieweg 16
8263 AD Kampen
Nederland

5|K
 ampen | Nederland
(productie en verkoop)

CARLISLE® Hardcast Europe B.V.

Europees hoofdkantoor

T +49 40 788933-0
F +49 40 788933-101
E info@ccm-europe.com

4|W
 eesp | Nederland
(productie)

CONTACT

Contact

T +31 38 339 3333
F +31 38 339 3334
E info.nl@ccm-europe.com

Design, tekst, productie
CARLISLE® CM Europe Marketing
Verinion
Fotografie
CARLISLE® CM Europe Marketing
Covestro (pagina 25)
DPI Animation House (pagina 9)
FRENER + REIFER (pagina 32 onder)
Luke Hayes (pagina 32 boven)
Hufton+Crow (pagina 21)
Julia Kneuse (titel, pagina's 1, 2, 41)
Jannes Linders (pagina 18)
Druk
müllerditzenAG

CARLISLE®
Construction Materials Ltd
Ground Floor Office Suite
Lancaster House, Concorde Way
Millennium Business Park
Mansfield
Nottinghamshire NG19 7DW
Groot-Brittannië

AMERIKA
9|S
 cottsdale | VS
(hoofdkantoor CARLISLE® Companies Inc.)
10 | C
 arlisle | VS
(divisie CARLISLE® Construction Materials)

T +44 1623 627 285
F +44 1623 652 741
E info.uk@ccm-europe.com
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CARLISLE®
Construction Materials B.V.
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