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Altena Dakspecialiteiten breidt  
assortiment uit met RONA®top EPDM

PRODUCTNIEUWS

“ Je hebt een beter paard nodig om de snelle groei van de EPDM-kudde voor te  

zijn,” aldus Sjors Wolters, directeur van Altena Dakspecialiteiten. “En dat hebben  

we in RONA®top, een kwalitatief en hoogwaardig product voor iedere dakdekker.  

Het product werd onlangs voorzien van het KOMO Attest.”

TRAININGEN
Wolters: “Wij vinden het 
belangrijk dat de kennis 
van dit product wordt 
overgedragen aan onze 
klanten. EPDM, en de 
verwerking ervan, heeft 
specifieke eigenschappen 
die bepalend zijn voor 
een optimaal resultaat. 
Zo is EPDM één van de 
meest dampdichte  
dakbedekkingen en  
moet, bij renovatie,  

goed gekeken worden naar 
de bestaande dakopbouw en 
de aanwezige dampremmen-
de laag. Bij het overlagen met 
EPDM van bijvoorbeeld een 
bitumineuze dakbedekking, 
ontstaat er in één keer een 
hele andere situatie m.b.t.  
de vochtopbouw.”

Het filiaal in Apeldoorn wordt 
voor Altena Dakspecialiteiten 
het ‘RONA®top EPDM-centrum.  
In dit filiaal is ook een 
 trainingsruimte voor scholing 
aanwezig. Ook verzorgt de 
dakgroothandel training  
op locatie. ■

De nieuwe EPDM die Altena Dakspecialiteiten op de markt 
brengt, is volgens Wolters een mooi en kwalitatief goed  
EPDM membraan dat zich onderscheidt op de stabiliteit.  
De dakgroothandel importeert samen met Vos Kunststoffen 
een tot de ‘Amerikaanse’ EPDM’s behorende dakbedekking. 
“Een groot verschil met de overige Amerikaanse EPDM’s is 
dat de RONA®top geproduceerd wordt volgens de extrusie-
methode en niet volgens de standaard kalander-methode. 
Hierdoor is de kans op luchtopsluiting in het membraan  
minimaal en verkleint het de kans op ongewenste vouw-
naden. De EPDM voelt steviger aan, heeft een gladder 
 oppervlak en is daardoor soepel en eenvoudig te leggen.”

KWALITEIT
Het product is inmiddels ook voorzien van een KOMO Attest. 
Uit de testen kwamen hele goede eigenschappen naar  
voren, waarbij ook de stabiliteit en sterkte onderscheidend  
zijn. Wolters: “Onze klanten werken al geregeld met dit  
product en ze zijn positief over deze EPDM. Veelal krijgen wij  
de volgende reacties terug:

• voelt dikker en zachter aan met minder plooien;
• legt gemakkelijk weg;
• voelt steviger, maar is soepeler.

Aangezien verwerkbaarheid een maatgevende eigenschap 
is voor een dakdekker, zijn deze opmerkingen voor ons  
een extra bevestiging van de kwaliteit van deze EPDM.  
In eerdere publicaties in Roofs werd aangeraden om  
‘cowboys’ met minderwaardige producten in de EPDM-markt 
te weren: wij sluiten ons daar met deze kwalitatief hoogwaar-
dige EPDM natuurlijk helemaal bij aan.”

TOEPASBAARHEID
“Het betreft een eenlaagse dakbedekking die toepasbaar is 
op bijna alle ondergronden en systemen, zonder gebruik van 
open vuur. Het product is in meerdere standaardbreedtes en 
diktes verkrijgbaar. Groot voordeel is dat een dak met een 
membraan uit één stuk waterdicht gemaakt kan worden, 
waardoor de kans op lekkages sterk afneemt. Altena levert de 
EPDM met een compleet assortiment toebehoren, zodat alle 
detailleringen op juiste wijze kunnen worden ingewerkt.”

 

 KOMO® attest 

RONAtop EPDM 
Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van EPDM. 
 

Certificaathouder: 

Altena Dak- en Gevelmaterialen B.V. 
 
 Kilbystraat 6 
8263 CJ  KAMPEN 
NEDERLAND 
Telefoon +31 (0)85 04 95 030 
E-mail  info@altena-groep.nl 
Website www.altena-groep.nl 
  
  

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.  
Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 “baanvormige dakbedekkingssystemen” en deel 4 
d.d. 2015-06-22  “specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen” afgegeven conform het SGS INTRON 
Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering. 

De prestaties van RONAtop EPDM in baanvormige dakbedekkingssystemenen zijn beoordeeld en de 
uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.  Op basis daarvan spreekt SGS INTRON 
Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat: 

• De met deze RONAtop EPDM samengestelde baanvormige dakbedekkingssystemenen de prestaties 
leveren zoals opgenomen in dit KOMO attest, mits wordt voldaan aan de in dit KOMO attest omschreven 
voorwaarden. De vervaardiging van de baanvormige dakbedekkingssystemen geschiedt overeenkomstig 
de in dit attest vastgelegde voorschriften en verwerkingsmethoden. 

• Met inachtneming van het bovenstaande, RONAtop EPDM in hun toepassing voldoen aan de eisen van 
het Bouwbesluit zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van dit KOMO attest. 

In het kader van dit KOMO attest vindt geen controle plaats van de productie van RONAtop EPDM, noch op de 
samenstelling van en/of montage van baanvormige dakbedekkingssystemen.  
 

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.    Ir. J.W.P. de Bont 
    Certificatiemanager 

Gebruikers van dit KOMO attest wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit 
document nog geldig is. De geldige attesten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie 
 
Dit attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl 
 
Dit KOMO attest bestaat uit 1 voorblad en 10 bladzijden 
 

Beoordeeld is: 
• Eenmalige prestatie in de   
    toepassing 
Herbeoordeling elke 5 jaar 
 

Nummer: 
ATT-730/1 
Uitgegeven: 
2020-XX-XX 
Geldig tot: 
Onbepaalde tijd 
Vervangt:  
N.v.t. 
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SGS INTRON Certificatie B.V. 
 

Venusstraat 2 
Postbus 267 

4100 AG  CULEMBORG 
T: +31 88 21 45 133 
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top epdm
www.altena-dak.nl

Éénlaags dakbedekking
UV-bestendig

Levensduur ca 50 jaar 
Eenvoudig te leggen

Geëxtrudeerde EPDM

KAMPEN - ZWAAG - WOERDEN - APELDOORN  - VARSSEVELD - HENGELO - ZWIJNDRECHT
ONZE VESTIGINGEN:

DAKON DAKTECHNIEK


