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INTRODUCTIE
GARANTGUM is een begrip in de
Nederlandse markt. Elke vakman kent
deze extreem sterke en duurzame APP
dakbaan. Oerhollands, al sinds jaar en dag
geproduceerd in het Friese IJlst.
Miljoenen m² dakoppervlak in Nederland
wordt beschermd door Garantgum.
En dat wordt iedere dag meer. Kiest
u voor Garantgum dan kiest u voor
zekerheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en
duurzaamheid.
Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of
onderhoud, platte- of licht hellende daken,
parkeerdekken of daktuinen, Garantgum
is multi-toepasbaar. Dankzij de unieke
producteigenschappen en een snelle
verwerkbaarheid kan Garantgum ieder
project aan.
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WATERDICHTING l Garantgum

EEN BEGRIP IN DE MARKT
MULTI-TOEPASBAAR
Garantgum APP is extreem sterk, duurzaam, waterdicht en UVen 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.

KWALITEIT
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.

VEELZIJDIGHEID
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 verkrijgbaar met
een zwarte, grijze, groene, rode en witte leislag.
Ook is een wortelwerende uitvoering (WW) leverbaar, ideaal geschikt
voor toepassing onder tuindaken of dakterrassen.
Voor gebruikersdaken kent Garantgum de dakbaan 446K14 HR, die te
gebruiken is voor onder andere groendaken, retentiedaken, daken met
installaties, parkeerdaken of een combinatie van bovenstaande.
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Garantgum l WATERDICHTING

GARANTIE EN CERTIFICATEN

VOORDELEN

Garantgum 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.

+
+
+
+
+
+

Sterke en stabiele inlage
Flexibel
Snel verwerkbaar
UV bestendig
100% recyclebaar
Multi-toepasbaar; oude, nieuwe, platte, licht
hellende en gebruikersdaken
+ Nederlands fabricaat
+ Verkrijgbaar met (of zonder) gekleurde
leislag afwerking
+ Bewezen levensduur van 25 jaar

CTG-707

BD103

EN 13707

ASSORTIMENT
Geen dak is gelijk. Iedere situatie stelt z’n eigen technische
eisen en iedere klant heeft zijn eigen esthetische wensen,
daarom wordt Garantgum in verschillende uitvoeringen
geleverd;
» Garantgum 470K14 / 470K14 WW
» Garantgum 470K24 gemineraliseerd
» Garantgum 470K13/23 thermbaan
» Garantgum 446K14 / 446K14 WW
» Garantgum 446K11 KK
» Garantgum 446K21 KK gemineraliseerd
» Garantgum 446K14 HR
» Garantgum 470K14 Premium
» Garantgum Premium 470K24 gemineraliseerd
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WATERDICHTING l Garantgum

TECHNISCHE DETAILS
EEN OVERZICHT
Een product wordt in eerste instantie beoordeeld om haar uiterlijk. Maar
toch zijn de technische details zeker zo belangrijk. Een opsomming van
de uitstekende technische eigenschappen van Garantgum:

Afmeting

Dikte

Afwerking
bovenzijde

Garantgum 470K14

6x1m

ca 4 mm

talk

meest verwerkte dakbaan

Garantgum 470K14 WW

6x1m

ca 4 mm

talk

geschikt voor dakterrassen en groendaken

Garantgum 470K24 mineraal

5x1m

ca 4 mm

mineraal

Garantgum 470K13 thermbaan

6x1m

ca 4 mm

zand

dampdruk verdelende renovatie baan

Garantgum 470K23 thermbaan

5x1m

ca 4 mm

mineraal

dampdruk verdelende renovatie baan

Garantgum 446K14

6x1m

ca 4 mm

talk

gescheiden glasvlies- en polyesterinlage

Garantgum 446K14 WW

6x1m

ca 4 mm

talk

geschikt voor dakterrassen en groendaken

Garantgum 446K11 KK

6x1m

ca 4 mm

talk

geschikt voor de koudkleef methode

Garantgum 446K21 KK mineraal

5x1m

ca 4 mm

mineraal

geschikt voor de koudkleef methode

Garantgum 446K14 HR

5x1m

ca 4,4 mm

talk

Garantgum Premium
Gemineraliseerd 470K24

5x1m

ca 4,2 mm

mineraal

Product

Overig

grijs, zwart, wit, rood, groen

geschikt voor gebruikersdaken
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470K14
470K14 WW
470K24
PREMIUM

470K13
470K23

446K14
446K14 WW
446K14HR

446K11 KK
446K21 KK

900/700

900/700

900/650

700/650

Nageldoorscheursterkte l/b (N)

175

150

200

175

Rek bij maximale belasting (%)

40

40

25

50

Dimensionele stabiliteit (%)

0,3

0,3

0,2

0,2

Lage temperatuur ﬂexibiliteit (°C)

-15

-15

-15

-15

Vloeiweerstand (°C)

150

150

150

150

Karakteristieken Garantgum

Treksterkte l/b (N/50 mm)
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SOPREMA NEDERLAND

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, naar gelang
de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en
de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.
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