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ExtruBit® is een hoogwaardige dakbaan met een verwachte levensduur van meer dan 30 
jaar. Bovendien is ExtruBit eenvoudig en brandveilig te verwerken en rechtstreeks toe te 
passen op bestaande bitumineuze dakbedekking. ExtruBit is 100% onderhoudsvriendelijk, 
heeft een blijvend en fraai uiterlijk, is UV-bestendig en chemisch resistent. Bovenal is 
ExtruBit zeer geschikt voor groendaken vanwege de worteldoorgroeibestendigheid. Dat is 
een garantie voor een hoogwaardig, renderend en duurzaam dak.

ExtruBit® 



ExtruBit is een dakbaan van de thermoplastische kunststof ECB (ethyleen, copolymeer 

en bitumen) voorzien van een glasvlies drager. De dakbaan wordt milieuvriendelijk 

geproduceerd door middel van een ecologisch verdraagzaam productieproces. Deze 

ECB-dakbaan bevat geen chloor en weekmakers en biedt langdurig weerstand tegen 

de meest extreme weersinvloeden en mechanische belastingen van buitenaf.

Het assortiment

ExtruBit M is eenlaags te verwerken in een mechanisch bevestigd systeem, een losliggend geballast 

systeem of in een gekleefd systeem. ExtruBit F heeft een fleece onderzijde en kan eenlaags gekleefd 

worden. Er is ook een zelf klevende variant genaamd ExtruBit KSK. Voor een goede hechting behandel de 

ondergrond met de primer Elastocol 503. Om het assortiment helemaal compleet te maken is er een 

ongewapende dakbaan ExtruBit O.

De voordelen van ExtruBit:

· Bewezen levensduur van 30 jaar 

· Duurzame oplossing met aandacht voor het milieu

· Efficiënt en brandveilig te verwerken

· Zeer geschikt voor groendaken vanwege

 worteldoorgroeibestendigheid

· ExtruBit F is voorzien van een polyester cachering.

· Ideaal voor dakrenovatie vanwege toepasbaarheid op

 bestaande bitumen dakbedekking

· Vliegvuurbestendig volgens NEN6063, B-roof T1

· Zeer goed bestand tegen gebruiksbelastingen en 

 externe invloeden

· Hoge chemische resistentie

· UV-bestendig

· Chloor en weekmakervrij

· Product- en All-in Dakgaranties

Dé allround dakbedekking


