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COOL ROOF

INTRODUCTIE

Cool Roof daken geven gebouw-eigenaren, 
architecten, energie-adviseurs en overige 
partijen de mogelijkheid om de energie- en 
milieuprestaties van een gebouw of een 
stedelijke omgeving te optimaliseren. 

Een Cool Roof dak minimaliseert de impact van 
zonnewarmte op een gebouw. De dakvlakken 
voorzien van Cool Roof dakbedekking blijven 
koeler door de reflectie van zonnestraling. De 
warmte wordt weerkaatst en teruggegeven 
aan de omgeving in plaats van dat het gebouw 
dit opneemt. 

Een Cool Roofing product wordt gekenmerkt 
door een hogere zonnereflectie in vergelijking 
met traditionele dakbedekking van dezelfde 
kleur. 

SOPREMA positioneert zich als een belangrijke 
speler op het gebied van duurzaamheid en 
Cool Roofing. De Noord-Amerikaanse landen 
hebben lange tijd een voortrekkersrol gespeeld 
op het gebied van Cool Roofing. Uitstekende 
expertise, knowhow en ervaring is inmiddels 
opgebouwd, ook door de werknemers van 
SOPREMA in Noord-Amerika. Deze kennis 
en kunde geven ons een voorsprong in de 
Nederlandse markt.



      ECO-STRUCTION 
 

SOPREMA, fabrikant en leverancier van oplossingen voor 
de complete bouwschil, heeft het label eco struction 
gecreëerd, waarmee producten en diensten ontwikkeld 
kunnen worden die specifiek inspelen op de duurzame 
ontwikkeling van het bedrijf.



VERANTWOORD 

Als ecologisch verantwoorde onderneming positioneert SOPREMA zich 
vandaag de dag als een belangrijke speler op het gebied van duurzaam-

heid, dus ook op het gebied van “Cool Roof”. 

POSITIEF EFFECT

Cool Roof producten brengen vele voordelen met zich mee betreffende 
de energieprestaties van een gebouw. Doordat de dakbedekking minder 
warmte opneemt en doorgeeft aan de onderliggende ruimtes, zal het 
gebruik van airco’s in de zomer verminderd kunnen worden. Diverse 
installaties op het dak zullen minder stroom verbruiken doordat zij 
minder energie nodig hebben om te koelen. De levenscyclus van deze 
apparatuur zal hierdoor ook verlengd kunnen worden. Wat weer een 
positief effect heeft op de bedrijfs- en onderhoudskosten. 

Cool Roof producten hebben ook een positief effect op hun omgeving. 
Door de afname van het gebruik van koelinstallaties (zoals airco’s) 
zal ook de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen 
verminderd worden. Tevens dragen Cool Roof producten bij aan het 
verminderen van het hitte eiland effect in dicht bevolkte gebieden. 

ZEKERHEID

De Cool Roof producten van SOPREMA producten zijn voorzien van een 
verzekerde   productgarantie van 10 jaar. Daarnaast is het mogelijk uw 
project te voorzien van een All- in dakgarantie van 10 jaar. 

COOL ROOF
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DE PRODUCTEN

+   Sopralene Optima Ultra White D-TOX

+   Flagon Energy +

+   Garantgum wit gemineraliseerd

+   ALSAN reflectcoat

CRRC MEMBER

SOPREMA is lid van de Cool Roof Rating Council. Een organisatie 
opgericht in 1998 om betrouwbare en accurate methodes te ontwikkel-
en om de SRI van producten te meten en te labelen. 

COOL ROOF
REFLECTERENDE WATERDICHTING
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REFLECTIE 

Reflectie is de hoeveelheid licht dat een oppervlak weerkaatst ten 
opzichte van de hoeveelheid licht dat op het oppervlak valt. De 
reflectiewaarde van zwart is praktisch nul, terwijl de reflectiewaarde van 
wit bijna 100 is. Witte dakbedekking zorgt er dus voor dat een gebouw 
koeler blijft. Alle andere kleuren dakbedekking vallen tussen deze twee 
uitersten. 

De zonnestralen raken 
het dakoppervlak.

Het dak absorbeert deels de hitte en 
geeft deze door aan het gebouw.

Reflectie

Emissie

COOL ROOF
OOGVERBLINDEND

REFLECTIE
Het percentage van de zonnestralen dat 
weerkaatst wordt. 

EMISSIE
De hoeveelheid opgenomen warmte welke 
wordt terug gegeven aan de lucht in plaats 
van dat deze door wordt gegeven aan de 
onderliggende ruimtes. Wordt uitgedrukt in 
procenten. 

SRI
De Solar Reflectance Index wordt aan de 
hand van de emissie en reflectie berekend 
volgens ASTM E 1980-0.

WATERDICHTING l Cool Roof
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COOL ROOF
OOGVERBLINDEND

COOL ROOF WAARDES Reflectie Emissie SRI

SOPRALENE OPTIMA 
ULTRA WHITE D-TOX

60% 97% 67

FLAGON SR ENERGY+ 
(PVC)

78% 90% 97

FLAGON EP/PR ENERGY+ 
(TPO)

74% 91% 92

GARANTGUM wit 
gemineraliseerd

46% 88% 53

ALSAN REFLECTCOAT 86% 88% 109

TECHNISCHE INFO

DE VOORDELEN VAN COOL ROOFING: 

 + Verminderen van het hitte eiland effect

 + Vermindering van de broeikasgassen

 + Vermindering van smog en verbetering van de luchtkwaliteit

 + Verhoogde levensduur van de dakbedekking.

 + Lagere thermische belasting van de installaties op het dak.

 + Belangrijke kosten vermindering van de koelinstallaties   

(tot wel 30% energie besparing)

 + Hogere opbrengst van PV zonnepanelen. 



UNIEKE VARIANT 

Sopralene Optima Ultra White D-TOX is een unieke variant in de 
Sopralene Optima serie. Een SBS membraan met een zeer hoge 
kleefkracht en soepelheid bij extreme temperaturen. Door de speciaal 
geselecteerde bitumenmengsels en elastomeren behoudt het product 

na veroudering haar unieke eigenschappen.

KENMERKEN

Sopralene Optima Ultra White D-TOX is aan de bovenzijde voorzien van 
witte, reflecterende granulaatkorrels. De witte granulaatkorrels zorgen 
voor een weerkaatsing van het zonlicht en houden de zonnewarmte 
zo veel mogelijk buiten het gebouw. Door de D-TOX –coating op 
basis van titaandioxide (TiO2) heeft dit membraan niet alleen een 
reflecterende werking maar ook  luchtzuiverende en reinigende 
eigenschappen. Door de combinatie van UV-stralen en titaandioxide 
op de granulaten van de Sopralene Optima Ultra White D-TOX ontstaat 
een fotokatalytische reactie die de luchtzuivering bevordert. Sopralene 
Optima Ultra White D-TOX is het enige SBS membraan met een koude 
buig van -30°C, een minerale afwerking, een SRI-waarde van 67 en 
een emissiewaarde van 95%. 

VERWERKING

Sopralene Optima Ultra White D-TOX wordt voornamelijk gebruikt als 
toplaag in een tweelaags dakbedekkingssysteem, aangebracht volgens 
de brandmethode. Een speciale uitvoering, met bredere overlappen 
(MF), kan gebruikt worden als eenlaagse afdichting. Hierbij wordt het 
membraan mechanisch bevestigd en worden de overlappen gebrand/ 
geföhnd.

COOL ROOF
SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX
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ZEKERHEID

+ Verzekerde productgarantie van 10 jaar
+ Verzekerde All-in projectgarantie 

COOL ROOF
SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX

VOORDELEN

+   Elastisch en soepel tot -30˚ C 

+   Levensduur van meer dan 40 jaar

+   Ultrasterke inlage, hoge ponsweerstand

+   100% recyclebaar

+   Optimale hechting

Afmeting Materiaal Dikte
Afwerking 
bovenzijde

6 x 1 mm SBS 4 mm
wit, 

reflecterend 
granulaat

Sopralene Optima Ultra 
White D-TOX

Treksterkte (N/5cm) (l/b) 1300/1000

Dynamische ponsweerstand 
(mm)

1250

Dimensionele stabilteit (%) 0,3

Emissie (%) 97

Reflectie (%) 60

SRI 67

TECHNISCHE INFO
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INNOVATIEF SYNTHETISCH 

Flagon Energy+ is een innovatief synthetisch membraan met een hoge 
reflectiewaarde. Ontworpen en geproduceeerd door het Italiaanse 
FLAG S.P.A. (dochteronderneming van SOPREMA).
FLAG S.P.A. is sinds 1963 gespecialiseerd in de productie van hoog 
technologische synthetische waterdichtingsmembranen. Geschikt voor 
platte daken, dakterrassen, kunstwerken en zwembaden. Een exclusief 
ontworpen productieproces zorgt voor extreem lichte en 100% 

recyclebare producten. 

KENMERKEN

Flagon Energy+ is een synthetisch membraan verkregen door co-
extrsie van de coating op een polyester drager. Energy+ membranen 
zijn door-en-door wit. De witte bovenzijde is voorzien van een extra 
titanium toevoeging. Dit zorgt voor een hoge reflectie en wordt 
getypeerd door een zeer hoge weerstand tegen veroudering en 
ultraviolette straling. 

VERWERKING

Flagon Energy+ wordt als eenlaagssysteem aangebracht op een 
schone en droge ondergrond. Dit synthetische membraan is geschikt 
voor mechanische bevestiging en volledige verlijming, zowel in 
nieuwbouw- als renovatieprojecten. 

COOL ROOF
FLAGON ENERGY +
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VOORDELEN

+   Hoge weerstand tegen veroudering 

+   Blijvend soepel, ook bij lage temperatuur

+   Voortreffelijke lasbaarheid

+   Bestand tegen micro organismen

+  Levensduurverwachting van >25 jaar

+   Worteldoorgroeibestendig

+   Zuiver water rapport

+   Exceptionele dimensionele stabiliteit

+   Bestand tegen micro organismen

Flagon EP/PR Energy Plus (TPO)

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0

Treksterkte (N/5cm) 1100

Nageldoorscheursterkte (N) 520

Dynamische 
ponsweerstand (mm)

450 800 900 1250

Dimensionele stabilteit (%) 0,5

Emissie (%) 91

Reflectie (%) 74

SRI 92

Flagon EP/PR Energy Plus (TPO)

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0

Lengte  (m) 25 20 20 20

Breedte (m) 1,05 / 1,60 / 2,10

Flagon SR Energy Plus (PVC)

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0

Lengte  (m) 25 20 20 20

Breedte (m) 1,05 / 1,60 / 2,10

Flagon SR Energy Plus (PVC)

Dikte (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0

Treksterkte (N/5cm) 1100

Nageldoorscheursterkte 
(N)(l/b)

500/400

Dynamische 
ponsweerstand (mm)

450 800 900 1250

Dimensionele stabilteit 
(%)

0,5

Emissie 78

Reflectie 90

SRI 97



NEDERLANDS FABRIKAAT 

Garantgum APP is extreem sterk, duurzaam, waterdicht en UV- 
en weerbestendig. Het gaat jarenlang mee.  Garantgum is 100% 
Nederlandse topkwaliteit van SOPREMA, dat geeft zekerheid. Bovendien 
is het eenvoudig en snel verwerkbaar. Kortom; wie rekent, rekent op de 
kwaliteit van Garantgum. 
Garantgum kan in combinatie met een onderlaag worden aangebracht 

of als 1 laag in geval van renovatie. 

TOPKWALITEIT

Garantgum is ontwikkeld in het laboratorium in IJlst naar de wensen 
en eisen uit de praktijk. Deze toprol dankt zijn duurzaamheid aan 
hoogwaardige grondstoffen en een uiterst zorgvuldig productieproces. 
Het bevat speciaal ontwikkelde APP componenten van hoge zuiverheid 
en kwaliteit. Dit zorgt voor sterkte, duurzaamheid en UV-bestendigheid. 
De dakrollen zijn zo samengesteld dat onder alle omstandigheden een 

perfecte verwerking gegarandeerd is. 

UITBLINKER

Doordat Garantgum dakbanen zeer UV-bestendigheid zijn is het niet 
noodzakelijk de dakbaan te voorzien van een leislag afwerking. Uit 
esthetisch oogpunt kunt u echter ook kiezen voor een Garantgum 
dakbaan welke is voorzien van leislag. Garantgum is standaard 
verkrijgbaar met een zwarte of grijze. Gelet op het duurzame karakter 
van deze APP dakbaan is Garantgum ook beschikbaar met een witte 
leislag. Zo is de temperatuur van een gebouw ook beheersbaar met een 
topproduct als Garantgum.
Met een reflectie waarde van 46% en een SRI van 53 mag dit product 

zeker niet ontbreken in het COOL ROOF assortiment van SOPREMA.  

ZEKERHEID

+     Productgarantie van 10 jaar

+     All-in projectgarantie

COOL ROOF
GARANTGUM WIT GEMINERALISEERD
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12



VOORDELEN

+  Sterke en stabiele dakbedekking 

+  Flexibel

+  Nederlands fabrikaat

+  100% recyclebaar

+  Levensduurverwachting van >25 jaar

TECHNISCHE INFO

Afmeting Materiaal Dikte Afwerking bovenzijde

5 x 1 mm APP 4 mm witte leislag

Garantgum 
470K24 WIT

Treksterkte (N/5cm) (l/b) 900/700

Nageldoorscheursterkte (N) 175

Dynamische ponsweerstand (mm) 1000

Dimensionele stabilteit (%) 0,3

Emissie (%) 88

Reflectie (%) 46

SRI 53



VLOEIBAAR WIT 

ALSAN reflectcout (ALSAN 973F) is een hoogwaardige, duurzame, 
wit gekleurde reflecterende coating. ALSAN reflectcoat is een 2- 
componenten hars op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat). 
De coating kan worden aangebracht op bestaande dakbedekking. 
Hoogwaardige eigenschappen, als mechanische belasting, 
ponsweerstand en flexibiliteit van de bestaande dakbedekking, blijven 
behouden. Daarnaast is ALSAN Reflectcoat onderhoudsvriendelijk, 

vuilafstotend en ongevoelig voor organische aangroei.

VERWERKING

ALSAN reflectcoat wordt aangebracht op bestaande dakbedekking. Het 
betreft een 2 componenten product welke vooraf goed, mechanisch, 
moet worden gemengd. De coating wordt met een schapenvacht roller 
aangebracht op de ondergrond. Let hierbij wel op dat de ondergrond 
schoon, droog en vetvrij is. Ter bevordering van de hechting en de 

uiteindelijke levensduur. 

COOL ROOF
ALSAN REFLECT COAT

VOORDELEN

+ Reflecterend wit, blijft langer koel dan traditionele  

     dakbedekking 

+  Slijtvast

+  Weerbestendig (bestand tegen UV)

+  Eenvoudig en snel aan te brengen

+  Snelle uitharding 

+  Oplosmiddelvrij

WATERDICHTING l Cool Roof
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COOL ROOF
ALSAN REFLECT COAT

TECHNISCHE INFO

ALSAN 973 F 
winter

bij 0°C, 4% 
katalysator

ALSAN 973F 
zomer

bij 20°C, 2% 
katalysator

Verwerkingstijd ca. 20 minuten ca. 15 minuten

Regendicht na ca. 45 minuten ca. 30 minuten

Betreding/ coating 
mogelijk nog nat

ca. 90 minuten ca. 1 uur

Uithardingstijd ca. 6 uur ca. 3 uur

Verpakking: emmer 10 kg
Verbruik: gladde membranen  0.6 kg/m²
 membranen met mineraal afwerking 0.8 – 1.0 kg/m²

Cool Roof l WATERDICHTING
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SOPREMA gaat verder

 Heeft u een vraag over één van onze producten  
en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop,  
tel +31 (0)515 533 000 of  
stuur een email naar info@soprema.nl 

Alle informatie vindt u op www.soprema.nl

SOPREMA group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001 - ISO 14001,  
waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA group behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken,  

zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

Geeuwkade 21 | Postbus 2 | 8650 AA IJLST Nederland | Tel: +31 (0)515 533 000 | info@soprema.nl | www.soprema.nl

CD
00

45
.d

_n
l-N

L


