Profiteer nu en straks
Tijd- en werkbesparingen
Dit systeem, waarbij geen primer
nodig is op gecoate
en niet gecoate dakmembranen, kan
aanzienlijke kostenbesparingen
opleveren m.b.t. werk, primer en
minder kans op vertragingen.

Volledige compatibiliteit
Kan worden aangebracht op de meeste
bestaande daktypes, waaronder
bitumen, één-laags daken (TPO, PVC,
EPDM), SPF-schuim, beton en metaal.

Wij blijven toonaangevend
Naast een beproefd daksysteem van een betrouwbare
toonaangevende fabrikant, kunt u vanaf het begin tot
aan de oplevering rekenen op de technische
ondersteuning van een competent coatingteam. Het
team, dat beschikt over tientallen jaren ervaring met
wereldwijd innovatieve constructies, biedt een schat
aan kennis en ervaring om ondersteuning te bieden
en resultaten te leveren, waaronder:

1. Projectanalyse – Analyse van projectdetails voor
het bieden van ondersteuning bij de keuze van
producten en toepassingen op basis van
gebruikscriteria, specificaties en klantbehoeften.

2. Tekendetails – Ondersteuning bij de ontwikkeling
Toepassing bij koud weer
GE Enduris* 3500 coating kan met de
roller of spuit worden aangebracht
bij temperaturen tot
-17°C, zonder te bevriezen,
waardoor het seizoen voor werk aan
het dak kan worden verlengd en
projectvertragingen kunnen worden
voorkomen.

van tekendetails gericht op project specifieke
afsluitingen, overgangen en openingen.

3. Projecttests – Tests op locatie voor
substraatadhesie of compatibiliteit met andere
bouwmaterialen, indien nodig.

4. Garantie† – Er kan uitgebreide garantie verstrekt
worden voor langdurige zekerheid.

EENVOUD EN BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPROEFDE MERKNAAM
Het GE Enduris 100% siliconen dakcoatingssysteem levert al meer dan vijftig jaar onovertroffen prestaties.
Daardoor zorgt het voor vertrouwen en is het volkomen geschikt voor dakrestauraties en -reparaties. Het
eenvoudige installatieproces draagt bij aan veiligheid en een verbeterde efficiency, en kunt u ervan op aan
dat het werk elke keer correct wordt uitgevoerd. Ga voor meer informatie over GE-coatings
naar www.ge.com/silicones of neem vandaag nog contact op met uw lokale distributeur.

Geproduceerd in Nederland.
Bel voor bestellingen met Momentive Customer Service of met uw lokale distributeur.
Ga voor meer informatie naar www.ge.com/silicones.
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Voeg tientallen jaren
levensduur toe aan uw dak,
in slechts een paar dagen
Daken hebben het zwaar te verduren. Op een
zonnige dag kan een standaard zwart dak een
temperatuur shock ondervinden van 60°C, van 75°C
overdag tot 15°C 's nachts. Deze
temperatuurschommelingen alsmede de
blootstelling aan UV-straling kunnen in de loop van
de tijd een enorme belasting van uw dak
veroorzaken. Dakgebreken treden normaal op bij
dakdoorvoeren, naden en hoeken van verschillende
materialen. Kleine constructiegebreken kunnen
leiden tot problemen, zoals een gebrekkige afvoer
en stilstaand water.
Professionals kiezen al meer dan 50 jaar voor GE
vanwege de duurzame bouwproducten. Het GE Enduris*
dakcoatingsysteem is een snel, efficiënt en voordelig
alternatief voor vervanging. Het GE Enduris systeem, dat
is ontwikkeld op basis van traditionele GE-technologie,
wordt ondersteund door onovertroffen technische
ondersteuning en 10, 15 of 20 jaar garantie.

Herstel met siliconen
Een naadloze, stabiele en energiezuinige coating kan
de levensduur van uw dak drastisch verlengen.
Hierdoor wordt een kostbare, tijdrovende vervanging
van uw dak uitgesteld.
Siliconen zijn duurzaam en permanent flexibel. In
tegenstelling tot koolwaterstof gebaseerde systemen
zoals bitumen, PVC, polyolefine, acryl, PU, zijn
siliconen volledig UV-bestendig, waardoor het
langdurige bescherming biedt tegen weersinvloeden.
Het complete GE dakcoatingsysteem is vervaardigd uit
100% siliconen, waardoor het in dezelfde mate kan
uitzetten en inkrimpen als uw dak en helpt bij het
voorkomen van lekkages die kunnen leiden tot
schimmels, meeldauw, houtrot en roest. Een witte
siliconen coating reflecteert bovendien de zonnestralen
beter en handhaaft daardoor beter de
binnentemperaturen.

Herstel met vertrouwen

GE Enduris* Drie-Componenten Systeem

Siliconen blijven stabiel, flexibel en nagenoeg
onaangetast door dagelijkse seizoensgerelateerde temperatuurextremen. Het wordt
niet bros of hard in de loop van de tijd. Het GE
Enduris systeem biedt buitengewone, langdurige
bescherming.

GE Enduris Dak Coating
Hoge concentratie vaste deeltjes, lage VOC, vloeibare 100% siliconen coating
aangebracht in één laag. Er is geen primer vereist, een bloedingbestendige basislaag
voor over bitumineuze materialen kan energiebesparingen verbeteren en een EPDMwassing kan helpen om het adhesieproces op EPDM te verbeteren. Momenteel is Enduris
leverbaar in containers, vaten en emmers en in de standaardkleuren wit, beige,
medium grijs en donkergrijs. Klantspecifieke kleuren op aanvraag.

• Stilstaand water
Terwijl acryl coatings kwetsbaar worden bij de
naden, openingen en randen, met name bij
stilstaand water, bieden Enduris coatings
bescherming tegen stilstaand water.

• Levenscycluskosten
Het product, dat zonder primer en in één laag
kan worden aangebracht, zorgt voor efficiency en
kostenbesparingen bij het installatieproces. De
buitengewone duurzaamheid zorgt voor lagere
kosten voor de gehele levensduur.

• Energiebesparingen
Energiebesparingen versus een zwart dak
kunnen wel 35% bedragen op de kosten voor
koeling 's zomers. Enduris biedt een
voortreffelijk kleurbehoud en
reflectievermogen dankzij een siliconen
polymeer dat UV-bestendig is.

GE RF100 Reinforcing Fabric
Dit flexibele, gebruiksvriendelijke verstevigingsweefsel tussen lagen
afdichtingsmiddel of coating is geschikt voor het afdichten van
nagenoeg alle naden, randen en openingen. Momenteel leverbaar in
breedten van ca. 10cm (4"), 15cm (6") en 30cm (12") in rollen van
ca. 30m. Grotere maten op aanvraag.

• Volledige compatibiliteit
Doordat Enduris uitsluitend gebruik maakt van
100% siliconen componenten die chemisch en
qua adhesie compatibel zijn, helpt het bij het
voorkomen van waterlekkages,
schimmels/meeldauw, houtrot en
roestvorming.

• Onovertroffen elasticiteit

GE Enduris Seam Sealant
Lage VOC 100% siliconen vloeibaar één-component afdichtingsmiddel
voor naden, openingen en spleten. Biedt langdurige bescherming bij
het buitenhouden van stilstaand water en is bestendig tegen weersen atmosferische condities, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.
Momenteel leverbaar in emmers van 7,5 liter.

Doordat het systeem flexibel blijft tijdens de
dagelijkse en seizoensgerelateerde
temperaturen gedurende de hele levensduur
van het gebouw, biedt het onovertroffen
elasticiteit, niet alleen in het begin maar
ook na tientallen jaren van blootstelling.

GE Enduris systemen zijn geschikt voor de meeste
bouwkundig degelijke daksystemen, zoals:

• Eénlaags membranen

• Metaal
(TPO, EPDM, PVC)
• Beton
• Bitumen en
• SPF Schuim
Gemodificeerde Bit
Neem contact met ons op voor aanbrenging op
andere substraten
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