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DuO High Tech dakrol is een soepel waterdichtingsmembraan bestaande uit een dubbele 
wapening en een dubbele polymeerbitumencoating. 

De bovenzijde bestaat uit een plastomeercoating  type TPO (Thermoplastische Poly Olefines, 
plastiek) dewelke een zeer goede beloopbaarheid hebben en volledig UV bestendig zijn. 
Tevens is de bovenzijde (zichtzijde) afgewerkt met een gekleurde leislag of granulaat of  
talk/zand mengeling. 

De onderzijde van de rol bestaat uit een elastomeercoating type SBS (Styreen Butadieen 
Styreen, Rubber) dewelke een zeer hoge kleefkracht hebben en een zeer goede elasticiteit. 

De dubbele wapening in de rol bestaat uit 180 gram polyester dewelke zeer sterk en onscheurbaar is, gecombineerd met een glasraster dewelke zorgt voor 
een goede thermische stabiliteit. 

Het succes van deze DuO High-Tech Toplaag vertaalt zich vandaag in miljoenen m² die wereldwijd vele prestigieuze projecten waterdicht houden.

UV BESTENDIG
BELOOPBAARHEID

WATERBESTENDIG

LEISLAG 
NAAR KEUZE

TPO  
BOVENCOATING

INLAGE 

SBS 
 ONDERCOATING

ONDERAFWERKING

Toplaag voorzien van een brandbestendige  
TPO-mengeling.  
Toegepast op daken die een vliegvuurbestendig  
systeem vereisen.

Toplaag specifiek ontworpen met een  
onderafwerking geschikt voor een vlamloze toepassing 
met lijm of bitumineuze kleefstof.

Toplaag volledig wortelbestendig. Speciaal ontworpen 
voor ondergrondse constructies en “groene” (tuin)
daken.

Toplaag voorzien van zware composietdrager,  
specifiek voor mechanisch te plaatsen dakdichtings-
systemen.

Toplaag onderaan voorzien van snelvloeiende  
bitumenstroken die een partiele hechting aan het 
dakoppervlak verzekeren. De ideale dakbaan voor 
dakrenovaties.

Toplaag voorzien van extra zwaar composietwapening 
met speciale TPO-coating en een sterk klevende SBS-
massa. Ontworpen voor waterdichting van civiele en 
andere bouw- en kunstwerken.
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DuO HighTech is een product van De Boer Waterproofing Solutions, geproduceerd 
onder een 10 jaar verzekerde productgarantie.


