
RESITRIX® SK
zelfklevend

thermisch lasbaar

gewapende zelfklevende
EPDM dakbaan

m e e r  d a n  3 0  j a a r  
e r v a r i n g !



� brandveilige verwerking (lasverbindingen met
hete lucht, geen open vuur nodig)

� vliegvuur- en stralingswarmtebestendig 
� thermisch stabiel door de ingevulkaniseerde

glasdraadwapening
� Komo-certificaat van technische goedkeuring 

nr. CTG-008 (NL)
� Doorlopende technische goedkeuring nr. ATG 1790 (B)
� Onafhankelijke controle door MPA NRW Dortmund:

testprocedure volgens U.E.A.t.c. richtlijnen
� met Alulon-coating brandklasse A1 volgens

NBN S21-203 (zie ATG 1790)
� de RESITRIX SK W is wortelvast conform het

FLL proefbericht (ber.-Nr 01.04) dd.12.01.2004
(Institut für gartenbau/forschungsanstalt für
Gartenbau - Fachhochschule Weihenstephan) 

RESITRIX®SK
...de zelfklevende oplossing voor nieuwbouw en renovatie

RESITRIX SK: een thermisch lasbare EPDM 
dakbaan voorzien van een ingevulkaniseerde
glasdraadwapening en een zelfklevende cacheer-
laag met hoogpolymeer SBS
Resitrix SK W (Wortelvast, conform FLL richtlijn)
Resitrix SK P (Partiële verkleving)

Voordelen/eigenschappen
� levensduurverwachting 40 jaar
� geschikt voor elke dakvorm
� met één en dezelfde hechtprimer (FG 35) 

toepasbaar op elke ondergrond
� blijvend elastisch
� recyclebaar in eigen proces (LCA 

rapport Crem)
� minimale milieubelasting (zowel in de 

productiefase als tijdens de installatie)
� onderhoudsvrij, altijd beloopbaar
� hoge chemische bestendigheid
� 100% UV- en ozonbestendig
� overlappen en details thermisch lasbaar, dus

geen weersgevoelige lijm- en/of kitverbinding 
� het gehele jaar door verwerkbaar

technische specificatie

� Materiaaldikte: 2,5 mm ± 10%

� Gewicht: ca. 2,75 kg/m2

� Standaardlengte: 10 m/rol

� Breedte: 1000 mm (ook 333, 500 en 666 mogelijk)

fysische eigenschappen

Test-criteria minimale eis nominale waarde

treksterkte bij breuk  lengte: ≥ 21 40
(N/4 mm) breedte: ≥ 16 33

rek bij breuk  lengte: ≥ 300 595
(%) breedte: ≥ 300 542

maatverandering 24h/100°C  lengte: ≤ 0,5 0
(%) breedte: ≤ 0,5 0

lage temperatuurflexibiliteit bij -30°C geen scheuren geen scheuren

ozonbestendigheid na 14 dagen
opslag in water niveau 0 niveau 0

gedrag van de overlapverbinding
� afschuifweerstand (N/50 mm) ≥ 210 811
� pelkracht (N/15 mm) ≥ 24 115

waterdampdiffusieweerstand (µ) ≈ 90.000              RESITRIX totaal gemiddeld ≈ 42.000   
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dakafdichtingssystemen

Volledig verkleefd Resitrix SK

Intensieve daktuin met FLL normering Resitrix SK W

Partieel verkleefd Resitrix SK P

uitvoering conform de Phoenix verwerkingsrichtlijnen

PHOENIX Benelux bvba
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E-mail: phoenix.be@phoenix.be

btech nv/sa
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E-mail: info@btech.be

Phoenix op het internet:
http://www.phoenix-benelux.com


