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WOLFIN

WOLFIN: Competente en innovatieve
partner voor alle afdichtingstaken

Met al meer dan vier decennia, met wereldwijd vele 
miljoenen m2 in alle klimaatzones aangebrachte 
kunststof dakbanen, behoort WOLFIN tot de 
toonaangevende fabrikanten van afdichtingssystemen 
voor platte daken en gebouwen in heel Europa. 
Planners, dakdekkers, opdrachtgevers, investeerders 
en deskundigen vertrouwen op de innovatieve, 
duurzame WOLFIN-producten voor renovatie 
en nieuwbouw. De vakkundig, met een moderne 
productietechnologie gemaakte producten zijn 
internationaal dé norm voor duurzame, economische 
en verwerkingsvriendelijke afdichtingssystemen. 
Daarbij wordt consequent gelet op hoge 
kwaliteitsstandaards en milieubewust handelen. 
WOLFIN-banen zijn recyclebaar. WOLFIN kunststof 
dakbanen worden toegepast op zowel platte daken 
als bij gebouwafdichtingen volgens DIN 18195 en bij 
speciale afdichtingen (b.v. waterbassins). Uitgebreide 
service vormt een extra bewijs voor de deskundigheid 
van WOLFIN Bautechnik.

WOLFIN denkt ook aan het milieu
Onze klanten kunnen in veel Europese landen 
op uiterst eenvoudige wijze gebruik maken van 
het systeem ROOFCOLLECT (b.v. in Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Frankrijk). 
Zuiver gesorteerde, oude kunststof dakbanen worden 
teruggenomen, wanneer het te renoveren object met 
WOLFIN producten worden gerenoveerd. 
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WOLFIN

WOLFIN dienstverlening

■ renovatievoorstellen op maat
■ bestekken
■ gedetailleerde schetsen, CAD
■ bouwfysische berekeningen

■ windbelastingsberekeningen
■ dakdekkerscursussen
■ projectbegeleiding
■ en meer

1

2a

2b
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Toepassingsmogelijkheden 
van het WOLFIN-systeem
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AFDICHTEN OP ALLE NIVEAUS

WOLFIN M WOLFIN GWSK WOLFIN IB

1   Afdichting van platte daken met een gekleefde toepassing 
zonder ballastlaag

■

2a   Afdichting van platte daken met een losse of  
gekleefde plaatsing onder grind

■ ■ ■

2b   Afdichting van platte daken met een losse of  
gekleefde plaatsing onder groendak

■ ■ ■

3   Losliggend, mechanisch bevestigd ■

4   Afdichting van balkons en terrassen volgens de richtlijnen  
voor platte daken en DIN 18195, deel 5

■ ■ ■

5   Afdichting van natte ruimtes volgens DIN18195, deel 5 ■ ■ ■

6   Afdichting van kelderfunderingsplaten en  
kelderwanden volgens DIN 18195, deel 4

■ ■ ■

7   Afdichting van industriële keukens ■ ■ ■

8   Afdichting van watertuinen ■ ■

Het juiste product voor elke toepassing en elke installatiemethode

3



6

WOLFIN

Door en door homogeen
WOLFIN-banen zijn eenlagige, homogene, 
hoogpolymere dak- en afdichtings-banen 
volgens EN 13956 en volgens EN 13967.  
WOLFIN-banen bevatten geen monomere 
weekmakers. Het aandeel hoogpolymere stoffen 
bedraagt meer dan 94%. WOLFIN-banen bevatten 
geen vulstoffen en ook geen stoffen die in combinatie 
met een langdurige waterbelasting kunnen worden 
uitgespoeld.

WOLFIN-banen worden op grond van hun unieke 
receptuur zonder extra brandwerende middelen 
gefabriceerd. Recente onderzoeken bij een 
WOLFIN-baan van ongeveer 25 jaar oud, geplaatst 
met ballast, laat geen enkel verschil in fysische 
waarden ten opzichte van het oorspronkelijke 
monster zien. De baan is dus niet aan veroudering 
onderhevig. Deze testresultaten kunnen desgewenst 
worden ingezien.

WOLFIN staat voor de  
hoogste kwaliteit

WOLFIN en bitumen in direct contact.

Buitengewoon bitumenbestendig

De bitumenbestendigheid van WOLFIN is uniek onder  
de kunststof dakbanen. Onafhankelijke onderzoeken 
tonen overtuigend aan dat de bestendigheid van 
WOLFIN de eisen van de desbetreffende norm 
ruimschoots overtreft. WOLFIN laat praktisch geen 
veranderingen zien (opzwellen of massaverlies). 

De voordelen zijn duidelijk:
■   Tussen WOLFIN en bitumenbanen zijn geen 

scheidingslagen nodig. Of het nu nieuw of oud 
bitumen betreft, WOLFIN kan daarop rechtstreeks 
worden geplaatst.
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50 jaar wereldwijd ervaring in alle 
klimaatzones
WOLFIN-banen worden, of het nu gaat om 
renovatie of nieuwbouw, al meer dan 50 jaar met 
succes toegepast op alle continenten; los geplaatst, 
mechanisch bevestigd, gekleefd, onder groendaken 
of andere ballast. 

Het hele jaar door constante 
eigenschappen
De receptuur van WOLFIN-banen zijn decennialang 
constant dezelfde. Dankzij de hoogwaardige 
receptuur en de extern gecontroleerde, constant 
hoge productiekwaliteit zijn receptuurwijzigingen 
ten gevolge van het jaargetijde (zomer/winter) ter 
verbetering van de flexibiliteit van de banen voor de 
verwerking bij WOLFIN niet nodig.

Duurzaam verwerkingsvriendelijk
Goed lasbaar, ook na blootstelling aan weers-
invloeden. Het oppervlak van kunststof- en 
rubberbanen wordt door UV-belasting geoxideerd, 
dat vóór het homogeen lassen van de naden dikwijls 
alleen met heel veel moeite kan worden verwijderd. 
WOLFIN-banen kunnen levenslang m.b.v. hete lucht 
of lasvloeistof aan elkaar worden gelast, omdat een 
eventueel aanwezige oxidatielaag zonder speciale 
inspanningen kan worden verwijderd.

Waarde- en milieubescherming: zeer 
hoge chemicaliënbestendigheid
WOLFIN-banen hebben een extreem hoge 
chemicaliënbestendigheid. Zo is WOLFIN 
bv. bestand tegen kerosine, oliën en vetten, 
zwavelige zuren en 85% melkzuur (belangrijk bij 
keukenafdichtingen). WOLFIN IB is goedgekeurd 
volgens de bouw- en keuringsbeginselen m.b.t. 
de afdichting van opvangbakken en -ruimtes 
voor waterbedreigende vloeistoffen (WHG) 
door het DIBt Berlin Z-59.21-8. (Lijst van de 
goedgekeurde chemicaliën volgens WHG is  
op aanvraag beschikbaaar).

WOLFIN is wortelvast
WOLFIN is tijdens een langlopend onderzoek 
van verscheidene jaren volgens de strenge 
keuringscriteria van het FLL-procedé getest op 
zijn worteldoorgroeibestendigheid. WOLFIN heeft 
de keuring volgens het FLL-procedé met succes 
doorstaan. Praktijkervaring met WOLFIN als afdichting 
en wortelbescherming zijn al meer dan 50 jaar 
beschikbaar.

Micro-organismenbestendig
In vuilophopingen, grind en plassen ontwikkelen zich 
micro-organismen en bacteriën. WOLFIN is daartegen 
bestand. WOLFIN heeft geen speciale toevoeging 
tegen micro-organismen in de receptuur nodig. Of het 
met of zonder ballast of onder beplanting is: er is maar 
één WOLFIN-receptuur.

Roodalgenbestendig
In plassen op het dak ontwikkelen zich roodalgen. 
WOLFIN is bestand tegen roodalgen en hechtende 
aanslag. Ook humuszuren en leemachtige bestand-
delen zijn voor deze kwaliteitsbanen geen probleem.

WOLFIN KWALITEITSKENMERKEN

Fluxoliën ontsnappen, maar brengen geen schade 
aan WOLFIN toe.

■  Uitdiffunderende fluxoliën gaan door de WOLFIN-
baan heen en zijn hiervoor niet schadelijk.

■   Bitumen aan de schoenen en de kleding van de 
verwerkers is niet schadelijk voor WOLFIN.

■  De uitstoot van energiecentrales, staalfabrieken, 
auto’s en schoorstenen is niet schadelijk voor 
WOLFIN.

■  Asfalt- en bitumenstof dat vrijkomt bij de recycling 
van wegen, is niet schadelijk voor WOLFIN.
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WOLFIN

WOLFIN droogt vochtige daken uit
WOLFIN is in de markt de kunststof dakbaan die 
het meest dampdiffusie-open is. Deze beschikt 
als enige baan over een μ-waarde van slechts 
10.000 (+/- 3.000, dat komt overeen met 
een Sd-waarde van ≤ 19 m, bij een dikte van  
1,5 mm). Dankzij de unieke receptuur van de zwarte 
WOLFIN-banen ontwikkelt zich onder invloed 
van zoninstraling binnen zeer korte tijd een hoge 
dampdruk door verwarming van de dakopbouw (tot 
70 °C), waardoor een drogingsproces op gang wordt 
gebracht. Met betrekking tot dit fysische proces zijn 
actuele wetenschappelijke testresultaten van het 
Fraunhofer instituut in Holzkirchen beschikbaar. 
Het resultaat van deze onderzoeken laat het 
volgende zien: doorweekte daklagen worden  
na een renovatie met WOLFIN al binnen enkele 
jaren weer volledig droog.

Geen reden om meteen te slopen!
Vocht in isolatie als gevolg van condensatie is in 
de winter niet ongewoon. Echter, de prestatie van 
de isolatie zal afnemen, naarmate het vochtaandeel 
stijgt. Indien een Bouwfysische berekening aantoont 
dat er tijdens de warmere periodes meer vocht 
uitdampt dan er in koudere periodes condenseert, 
hoeft men zich er in zekere mate niet bezorgd over 
te maken. Voor wat betreft de onderconstructie 
en isolatielaag is het van belang dat deze geen 
constructieve en stabiliteitsschade ondervinden van 
het verhoogde vochtaandeel. 
 
Wanneer zich echter grote hoeveelheden vocht in 
de constructie hebben opgehoopt, omdat de oude 
afdichting stuk is of de bouwfysische situatie slecht 
is, is er sprake van een urgente situatie. De eventuele 
isolatielaag zal geen enkele bijdrage meer leveren 
aan de warmteweerstand van de dakconstructie en 
het energieverbruik zal sterk stijgen. In zo’n geval 
adviseren wij een renovatie met WOLFIN, om de 
verschillende lagen weer goed te laten functioneren.  

WOLFIN de renovatiespecialist
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Het beproefde alternatief voor een 
complete renovatie
De renovatie met WOLFIN dak- en afdichtings-
banen heeft zijn betrouwbaarheid al meer dan 
50 jaar bewezen. Daarbij worden de oude lagen 
behouden, indien nodig wordt er een extra 
isolatielaag aangebracht en de gehele constructie 
wordt opnieuw afgedicht met een WOLFIN-baan. 
Het gebruik van deze producten leidt er in de regel 
toe dat de gerenoveerde daken al binnen enkele 
jaren droog worden. Doorslaggevend hiervoor is de 
speciale receptuur, de hoge diffusie-openheid (Sd-
waarde van slechts 19 m) en de zwarte kleur van de 
banen. Daardoor worden de lagen bij zoninstraling 
sterk verwarmd en zo wordt het dak ongeveer drie 
keer zo snel droog ten opzichte van lichte banen in 
dezelfde periode. 
De betrouwbaarheid van deze methode wordt 
bevestigd door bouwfysici. Zo heeft bijvoorbeeld 
de Dienst Openbare Werken in Hamburg al 
enkele jaren geleden een brochure uitgegeven, 
waarin uitdrukkelijk wordt geadviseerd, de vochtige 
thermische isolatie bij renovaties te behouden.

Kosten besparen, zuinig omgaan met 
milieu en hulpbronnen
De kosten voor een dakrenovatie zijn met WOLFIN 
beduidend lager, omdat bespaard kan worden 
op een kostbare complete renovatie en dure 
afvalverwerking. Zo wordt ook het milieu ontlast 
doordat er geen bouwafval ontstaat. 
Waarom dus volledig slopen? Maak gebruik van 
aanvullende isolatie met een afdichting van WOLFIN 
dak- en afdichtingsbanen en systeemcomponenten.

WOLFIN BIJ DE RENOVATIE

Het drogingsproces van de dakopbouw

1e fase
Behoud van de oude daklagen, perforatie van de bestaande 
afdichting (5 gaten/m2 – diameter ca. 25 mm) en evt. aanbrengen 
van extra isolatie volgens bouwbesluit en dakafdichting met 
WOLFIN (kleur zwart).

2e fase
Door de zwarte kleur van de WOLFIN-baan wordt de dakopbouw 
warm. Het vocht wordt aanvankelijk verdeeld in de lagenstructuur 
en verspreidt zich door de verschillende lagen.

3e fase
Door de gelijkmatige horizontale verdeling van het vocht in 
de isolatielaag wordt het gehele oppervlak van de WOLFIN-
afdichting gebruikt voor het droogmaken. De snelheid van 
droging neemt toe.

4e fase
Het dak wordt volledig droog. In het onderzoek van het 
Fraunhofer instituut werd het dak binnen ongeveer 2 jaar droog.

Status: Hoge vochtigheidsgraad van de oude dakisolatie en vocht op de laagste punten.

Status: Vochtverdeling in de lagenstructuur en beginnende droging.

Status: De vochtigheidsgraad wordt drastisch verlaagd.

Status: De vochtigheidsgraad wordt bijna nul. De duurzame WOLFIN-baan beschermt het 
dak langdurig.

Een vergelijking van de stappen  
bij renovatie

Traditionele 
renovatie

WOLFIN
renovatie

Sloop ■

Afvalverwijdering ■

Evt. eerste laag van bitumen ■

Nieuwe dampremmende laag ■

Volledig nieuwe isolatie ■

Perforatie en aanvullende isolatie ■

Nieuwe afdichting ■ ■
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WOLFIN

Om de financiële voordelen voor de klant/
gebouweigenaar bevestigd te krijgen, zochten we 
contact met Aecom (voorheen bekend als Davis 
Langdon). Zij zijn ’s werelds grootste cost consultancy 
organisatie.

Geheel onafhankelijk bekeek en checkte Aecom 
de kosten die gepaard gaan met het ontmantelen, 
verwijderen en herbedekken van een dak met zowel 
de traditionele alsmede de revolutionaire WOLFIN 
renovatie oplossing.
Als onderdeel van dit proces keken zij naar zowel 
kleinere projecten waarbij de dakdekker de 
dakbedekkingsmaterialen bij een handelaar koopt, 
als naar grotere projecten waar de materialen direct 
gekocht worden van de producent.

De drie renovatiemethoden waar ze  
naar keken, waren:

Traditioneel
Het ontmantelen en verwijderen van een oud bitumen 
dak, inclusief het verwijderen van de bestaande 50 mm 
dikke isolatie en de dampremmende laag, gevolgd 
door het plaatsen van een nieuwe dakconstructie. 
De nieuwe dakconstructie bevatte een geprimerde 
onderconstructie, een gebrande dampremmende laag, 
120 mm dik gekleefde PIR isolatie, het aanbrengen 
van een dampregulerende laag en een bitumineuze 
toplaag.

WOLFIN 1 
Het schoonvegen van de bestaande dakbaan en het 
perforeren van de bestaande dakbedekking met 
5 x 25 mm per m2.
Daarna volgt de toevoeging van 100 mm EPS isolatie 
(minimaal 150 kPa) en het aanbrengen van de 
WOLFIN M mechanisch bevestigde dakbaan.

WOLFIN analyse
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WOLFIN 2
Het schoonvegen van de bestaande dakbaan en 
het perforeren van de bestaande dakbedekking met  
5 x 25 mm per m2.
Daarna volgt het verkleven van 100 mm EPS isolatie 
(minimaal 150 kPa) met de WOLFIN Teroson EF TK 
395 lijm en het aanbrengen van de zelfklevende 
WOLFIN GWSK dakbaan.

Conclusie
Aecom’s conclusies waren dat de kosten die gepaard 
gaan met beide WOLFIN renovatie-oplossingen 
aanzienlijk lager zijn dan de kosten die gepaard 
gaan met het traditioneel strippen, verwijderen en 
plaatsen van een nieuwe dakconstructie

KOSTENANALYSE

Renovatie daken op beton Klein project  
(0 - 100m2)

Groot project 
 (> 1000m2)

Renoveren met extra isolatie 
& WOLFIN M tot 29% tot 30%

Renoveren met extra isolatie 
& WOLFIN GWSK (zelfklevend) tot 37% tot 38%

Toetsing 2015.
% kostenbesparing t.o.v. “Traditioneel”.
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WOLFIN

WOLFIN M

WOLFIN M-installatiemethodes

Nieuwbouw
Mechanisch bevestigd systeem. Losliggend en geballast.
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WOLFIN M

WOLFIN M-banen, zwart

Product Dikte
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN M 1,5 1.100 15 16,50 

WOLFIN M 1,5 1.620 15 24,30 

WOLFIN M 2 1.100 10 11,00 

WOLFIN M 2 1.620 10 16,20 

WOLFIN M 
strip

1,5 350 20  7,00 

WOLFIN M 
strip

1,5 550 20 11,00 

Renovatie
Mechanisch bevestigd systeem, ook renovatie van vochtige 
oude daklagen.

Losliggend en geballast.

Voor hoogwaardige, mechanisch 
bevestigde afdichting van platte daken
WOLFIN M is een bitumenbestendige kunststof  
dakbaan die met een glasweefsel-wapening in het 
midden is versterkt. Deze onderscheidt zich door de 
hoge diffusie-openheid en is daarom ideaal voor 
gebruik bij renovaties en bij nieuwbouw. Op platte 
daken kan WOLFIN M mechanisch bevestigd en 
losliggend geballast worden aangebracht.

Technische details:
WOLFIN M dak- en afdichtingsbanen zijn met 
polyester weekgemaakte, bitumenbestendige 
kunststofbanen op basis van polyvinylchloride 
(PVC-P-BV) die in het midden zijn versterkt.
Ze worden doormiddel van extrusie homogeen -  
geen verschillende boven-midden-onderlagen - in 
elke dikte gefabriceerd. WOLFIN M is dampdiffusie 
open met 13.000 μ, bitumen-, fluxolie-, vetzuur- 
en kerosinebestendig, lasbaar m.b.v. hete lucht en 
m.b.v. lasvloeistof gedurende de gehele levensduur.

Classificaties/goedkeuringen volgens:
EN 13501-1 (klasse E) evenals DIN 4102-7 
(harde dakbedekking) en EN 13501-5 BROOF (t1)  
volgens ENV 1187.
EN 13956 CE-dakafdichtingen
EN 13967 CE-afdichtingen van gebouwen
Keuringsrapport AbP nr.: P-1 .3-SKZ-351
EN 18531 (dakafdichtingen)
DIN 18195 (gebouwafdichting)
DIN V 20000-201 en DIN V 20000-202

WOLFIN M assortiment

Levertijden op aanvraag.

WOLFIN M-banen, grijs

Product Dikte
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN M 1,5 1.100 15 16,50 

WOLFIN M 1,5 1.620 15 24,30 

WOLFIN M 2 1.100 10 11,00 

WOLFIN M 2 1.620 10 16,20 
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WOLFIN

WOLFIN GWSK installatiemethodes

Sneller en betrouwbaarder afdichten
WOLFIN GWSK is een zelfklevende dakbaan. 
Dankzij de zelfklevende laag zijn geen mechanische 
bevestigers nodig. Zo kunnen platte daken sneller 
en economischer worden afgedicht, zonder risico 

op beschadiging door doorboring. 
Het product wordt zowel bij nieuwbouw als 
renovaties gekleefd op de ondergrond. Het is zeer 
geschikt voor speciale dakvormen en door de hoge 
chemische resistentie voor industriële toepassingen. 

WOLFIN GWSK

Gekleefd systeem met ballast.
Renovatie
Gekleefd systeem.

Nieuwbouw
Gekleefd systeem. Gekleefd systeem met ballast.
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De homogeniteit van het oppervlak, maar ook 
langs de randen wordt gegarandeerd door middel 
van een eenzijdige, niet-zelfklevende lasrand. 
De overlappen worden homogeen gelast. De 
uitstekende kleefkracht van bitumen gecombineerd 
met de duurzame (las)verbindingen geven de 
dakbedekking een extreme levensduur. 

Economischer renoveren
De voordelen van WOLFIN GWSK dak- en 
afdichtingsbanen komen bij renovatieprojecten 
optimaal tot hun recht. Het materiaal is 
bijzonder dampdoorlatend. Dit verbetert de 
bouwfysische situatie van de totale dakopbouw bij 
renovatieprojecten. Bovendien heeft de WOLFIN 
GWSK-typerende zelfklevende laag speciale kanalen 
voor dampdrukverdeling. Zo is vochtinsluiting bij de 
montage uitgesloten. Het bestaande dak kan vaak 
behouden blijven, ook wanneer de oude daklagen 
vochtig of zelfs doorweekt zijn. De droging van 
het dak wordt door een lagere diffusieweerstand 
aanzienlijk versneld. De zwarte kleur van WOLFIN 
GWSK zorgt o.i.v. zonnestralen voor een hogere 
dampdruk, waardoor de lagen sneller droog zijn. 
Met WOLFIN GWSK dak- en afdichtingsbanen zijn, 
al naargelang de omstandigheden, gerenoveerde 
daken al na ca. 2-3 jaar droog. Economisch en 
ecologisch gezien het meest doelmatig: Minder 
bouwafval ontlast het milieu en u bespaart op 
sloop- en afvalverwerkingskosten!

Voor elke renovatie is een bouwconstructief en 
bouwfysisch onderzoek nodig. Inspectie ter plekke 
en het keuren van de aanwezige bouwmaterialen 
zijn absoluut noodzakelijk. Pas daarna kan een 
besluit over de juiste renovatie worden genomen.

Vanzelfsprekend is de installatie gebruiksvriendelijk 
en zonder open vuur. Andere belangrijke 
aanwijzingen met betrekking tot het leggen, staan 
in de toepassingsrichtlijnen voor WOLFIN GWSK 
banen.
 

Classificaties/goedkeuringen volgens:
EN 13501-1 (klasse E) evenals 
DIN 4102-7 (harde dakbedekking) en EN 13501-5
Broof(t1) volgens ENV 1187.
EN 13956 CE-dakafdichtingen
EN 13967 CE-afdichtingen van gebouwen
EN 18531 (dakafdichtingen)
DIN 18195 (gebouwafdichting)
DIN V 20000-201 en DIN V 20000-202

Voorzien van protect-vlies
Met het nieuwe WOLFIN GWSK bewijst WOLFIN 
Bautechnik opnieuw zijn innovatieve kracht. Het nieuwe 
WOLFIN GWSK met protect-vlies heeft de brandtest 
volgens DIN 4102, deel 7, bij rechtstreeks verlijmen 
op EPS en op alle hellingen met succes doorstaan.

WOLFIN GWSK bezit vanwege de speciale receptuur 
zonder extra brandwerende middelen een zeer lage 
brandbelasting en is in hoge mate brandwerend. 
De samenstelling van het materiaal in combinatie 
met het ingebouwde protect-glasvlies voorkomt het 
doorbranden van de baan tot aan de isolatie bij 
vuurinwerking.
De combinatie van voordelen maakt rechtstreekse 
verlijming mogelijk van WOLFIN GWSK met 
protect-vlies op een hoogwaardige EPS isolatielaag 
(min. EPS - 300 SE). Vanzelfsprekend is de 
installatie gebruiksvriendelijk. Andere belangrijke 
aanwijzingen met betrekking tot het leggen, staan 
in de toepassingsrichtlijnen voor WOLFIN GWSK-
banen.
Met WOLFIN GWSK DA dakbanen wordt een 
renovatie ook bij een gekleefde dakconstructie 
geoptimaliseerd met GWSK-banen. DE GWSK-
typerende, in de fabriek aangebrachte, zelfklevende 
laag heet speciale kanalen voor dampdrukverdeling. 
Zo wordt de ontvochtiging van het dak door een 
lagere diffusie weerstand aanzienlijk versneld.
 

WOLFIN GWSK

WOLFIN GWSK-banen, zwart

Product Dikte*
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN GWSK 2,3 1.620 10 16,20 

WOLFIN GWSK 2,3 1.100 15 16,50 

WOLFIN GWSK 2,8 1.100 10 11,00 

WOLFIN GWSK 
2R

2,3 1.100 15 16,50 

WOLFIN GWSK, assortiment

* Diktes incl. zelfklevende laag.

Levertijden op aanvraag.

WOLFIN GWSK-banen, grijs

Product Dikte*
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN GWSK 2,3 1.100 15 16,50 

WOLFIN GWSK 2,3 1.620 10 16,20 

WOLFIN GWSK 2,8 1.100 10 11,00 

WOLFIN GWSK DA-banen, zwart

Product Dikte*
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN GWSK DA 2,3 1.100 15 16,50 

WOLFIN GWSK DA 2,3 1.620 10 16,20 

WOLFIN GWSK DA 2,8 1.100 10 11,00 
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WOLFIN IB

WOLFIN IB-installatie methodes

Nieuwbouw
WOLFIN PYE-systeem. Los geplaatst, met ballast.
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Zekerheid en duurzaamheid voor
zeer hoge eisen
Met WOLFIN IB worden al meer dan 45 jaar 
hoogwaardige en betrouwbare afdichtingen tot 
stand gebracht. WOLFIN IB is een met polyester 
weekgemaakte, bitumenbestendige kunststofbaan. 
Deze onderscheidt zich door de hoge diffusie-
openheid en is daarom ideaal voor gebruik bij 
renovaties en bij nieuwbouw. Op platte daken 
wordt WOLFIN IB los gelegd met ballast. Bij de 
gebouwafdichting volgens DIN 18195 biedt het 
WOLFIN-PYE-systeem grote zekerheid. WOLFIN 
IB/W is door de bouwinspectie algemeen 
goedgekeurd voor afdichtingen volgens §19 
van de water-huishoudingswet. Dankzij de hoge 
chemicaliënbestendigheid is WOLFIN IB ook het 
optimale product voor de speciale afdichting.

Technische details:
WOLFIN IB dakbanen zijn met polyester week 
gemaakte, bitumenbestendige kunststofbanen 
op basis van polyvinylchloride (PVC-P-BV). Ze 
worden doormiddel van extrusie in één laag, niet 
verdubbeld, in elke nominale dikte gefabriceerd. 
WOLFIN IB is dampdiffusie-open met 13.000 μ, 
bitumen-, fluxolie-, vetzuur- en kerosinebestendig, 
levenslang lasbaar m.b.v. hete lucht en m.b.v. 
lasvloeistof.
 

Classificaties/goedkeuringen volgens:
DIN EN 13501-1 (klasse E)
DIN EN 13956 CE-dakafdichtingen
DIN EN 13967 CE-afdichtingen van gebouwen
DIN EN 18531 (dakafdichtingen)
DIN 18195 (gebouwafdichting)
DIN V 20000-201 en DIN V 20000-202

WOLFIN IB

WOLFIN IB-banen, zwart

Product Dikte*
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN IB 1,5 1.100 15 16,50 

WOLFIN IB 1,5 1.620 15 24,30 

WOLFIN IB - strip 1,5 150 15 2,25 

WOLFIN IB - strip 1,5 250 15 3,75 

WOLFIN IB - strip 1,5 350 15 5,25 

WOLFIN IB - strip 1,5 550 15 8,25

WOLFIN IB 2 1.620 10 16,20 

WOLFIN IB 2 1.100 10 11,00 

WOLFIN IB - strip 2 150 10 1,50 

WOLFIN IB, assortiment

* Diktes incl. zelfklevende laag.

Levertijden op aanvraag.

Renovatie
Los geplaatst, met ballast.

WOLFIN IB-banen, grijs

Product Dikte*
mm

Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN IB 1,5 1.100 15 16,50 

WOLFIN IB 1,5 1.620 15  24,30

WOLFIN IB 2 1.620 10  16,20 

WOLFIN IB - strip 1,5 150 15  2,25 
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TECHNISCHE INFORMATIE – CE-PRODUCTGEGEVENS VOLGENS EN 13956 & EN 13967

Eigenschap Keuringsnorm Eenheid Waarde WOLFIN IB
1,5 mm

WOLFIN IB
2,0 mm

WOLFIN M
1,5 mm

WOLFIN M
2,0 mm

WOLFIN GWSK
2,3 mm

WOLFIN GWSK
2,8 mm

WOLFIN GWSK DA
2,3 mm / 2,8 mm

Zichtbare gebreken EN 1850-2 - vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Lengte EN 1848-2 m MDV 15 10 15 10 15 10 10

Breedte EN 1848-2 m MDV 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1 1,1/1,62

Rechtheid EN 1848-2 mm MDV ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

Vlakheid EN 1848-2 mm MLV ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Massa per eenheid van 
oppervlakte

EN 1849-2 kg/m2 MLV 1,9 2,5 1,9 2,5 2,7 3,3 2,7/3,3

Effectieve dikte EN 1849-2 mm MDV 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5/2,0

Waterdichtheid EN 1928 B kPa MDV ≥ 400 ≥ 400 vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Vliegvuurbestendigheid ENV 1187 - - NPD NPD BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1)*

Brandgedrag EN 13501-1 - - E E E E E E E

Pelsterkte van lasverbindingen EN 12316-2 N/50 mm MLV ≥ 150 ≥ 150 ≥ 300 ≥ 300 NPD NPD NPD

Afschuifsterkte van 
lasverbindingen

EN 12317-2 N/50 mm MLV ≥ 600 ≥ 600 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600

Treksterkte EN 12311-2 - MLV ≥ 16/mm2 ≥ 16/mm2 ≥ 800 N/50mm ≥ 800 N/50mm ≥ 10/ mm2 ≥ 10 mm2 ≥ 10 mm2

Rek EN 12311-2 % MLV ≥ 300 ≥ 300 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Weerstand bij impact 
Methode A 
Methode B

EN 12691
EN 12691

mm MLV
≥ 600
≥ 600

≥ 750
≥ 750

600
600

750
750

600
600

750
750

600/750
600/750

Weerstand tegen statische 
belasting

EN 12730 B kg MLV ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

Duurzaamheid waterdichtheid 
na veroudering

EN 1296 volgens 
EN 1928

- vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Duurzaamheid waterdichtheid 
tegen chemicaliën

EN 1847 volgens 
 EN 1928

- vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Nageldoorscheursterkte EN 12310-1 N MLV ≥ 250 ≥ 250 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 350 ≥ 350 ≥ 350

Doorscheurweerstand EN 12310-2 N MLV ≥ 100 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Wortelvastheid EN 13948 - vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Dimensionale stabiliteit na 
warme opslag

EN 1107-2 % MLV ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Koude buigtemperatuur EN 495-5 0C MLV ≥ -25 ≥ -25 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20

UV-belasting EN 1297 visueel vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Hagelweerstand EN 13583 m/s MLV ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25

Waterdampdoorlatendheid EN 1931 - MDV 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 25.000 ±7.500 25.000 ±7.500 17.000 ±5.000

Bitumenbestendigheid EN 1548 - vervuld vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C

Informatie voor gebruikers:  * Classificatie volgens EN 13501-5, classificatie van andere gekeurde constructies volgens DIN 4102-7 beschikbaar.
   ** Waarden bij nieuwe situaties.
Toelichting:   MDV = Manufacturer’s declared value (fabrieksaanwijzingen met tolerantie).
   MLV = Manufacturer’s limiting value (grenswaarde van de fabrikant).
   NPD = No performance determined (geen prestatie vastgelegd).
Stand:    4/2017 Technische wijzigingen naar aanleiding van verdere ontwikkelingen zijn mogelijk. Meest recente datasheets staan op www.icopal.nl.
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CE-PRODUCTGEGEVENS

Eigenschap Keuringsnorm Eenheid Waarde WOLFIN IB
1,5 mm

WOLFIN IB
2,0 mm

WOLFIN M
1,5 mm

WOLFIN M
2,0 mm

WOLFIN GWSK
2,3 mm

WOLFIN GWSK
2,8 mm

WOLFIN GWSK DA
2,3 mm / 2,8 mm

Zichtbare gebreken EN 1850-2 - vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Lengte EN 1848-2 m MDV 15 10 15 10 15 10 10

Breedte EN 1848-2 m MDV 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1/1,62 1,1 1,1/1,62

Rechtheid EN 1848-2 mm MDV ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

Vlakheid EN 1848-2 mm MLV ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Massa per eenheid van 
oppervlakte

EN 1849-2 kg/m2 MLV 1,9 2,5 1,9 2,5 2,7 3,3 2,7/3,3

Effectieve dikte EN 1849-2 mm MDV 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5/2,0

Waterdichtheid EN 1928 B kPa MDV ≥ 400 ≥ 400 vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Vliegvuurbestendigheid ENV 1187 - - NPD NPD BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1) & (T4)* BROOF (T1)*

Brandgedrag EN 13501-1 - - E E E E E E E

Pelsterkte van lasverbindingen EN 12316-2 N/50 mm MLV ≥ 150 ≥ 150 ≥ 300 ≥ 300 NPD NPD NPD

Afschuifsterkte van 
lasverbindingen

EN 12317-2 N/50 mm MLV ≥ 600 ≥ 600 ≥ 800 ≥ 800 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600

Treksterkte EN 12311-2 - MLV ≥ 16/mm2 ≥ 16/mm2 ≥ 800 N/50mm ≥ 800 N/50mm ≥ 10/ mm2 ≥ 10 mm2 ≥ 10 mm2

Rek EN 12311-2 % MLV ≥ 300 ≥ 300 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Weerstand bij impact 
Methode A 
Methode B

EN 12691
EN 12691

mm MLV
≥ 600
≥ 600

≥ 750
≥ 750

600
600

750
750

600
600

750
750

600/750
600/750

Weerstand tegen statische 
belasting

EN 12730 B kg MLV ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

Duurzaamheid waterdichtheid 
na veroudering

EN 1296 volgens 
EN 1928

- vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Duurzaamheid waterdichtheid 
tegen chemicaliën

EN 1847 volgens 
 EN 1928

- vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Nageldoorscheursterkte EN 12310-1 N MLV ≥ 250 ≥ 250 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 350 ≥ 350 ≥ 350

Doorscheurweerstand EN 12310-2 N MLV ≥ 100 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Wortelvastheid EN 13948 - vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Dimensionale stabiliteit na 
warme opslag

EN 1107-2 % MLV ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Koude buigtemperatuur EN 495-5 0C MLV ≥ -25 ≥ -25 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20 ≥ -20

UV-belasting EN 1297 visueel vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld vervuld

Hagelweerstand EN 13583 m/s MLV ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25

Waterdampdoorlatendheid EN 1931 - MDV 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 10.000 ±3.000 25.000 ±7.500 25.000 ±7.500 17.000 ±5.000

Bitumenbestendigheid EN 1548 - vervuld vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C vervuld 90d/700C

Organische stoffen
Alifatische verbindingen
Wasbenzine     
Cyclohexaan     
Dekaline      
Methyleenchloride    
Ethanol      
Glycol      
Aceton      
Mierenzuur   tot 88%   
Azijnzuur   tot 20%   
Oliezuur      
Melkzuur   tot 85%   
Acrylzuur   tot 99,5%  

Aromatische verbindingen
Benzol      
Xylol      
Tetraline      
Wasbenzine-benzol  50:50   
Petroleum     

Diversen
Motorbrandstoffen    
Motorolie     
Transmissie-olie     
Smeerolie     
Stookolie     
Dieselolie     
Kerosine      
Siliconenolie     
Bleekloog   tot 40%   

Desinfectiemiddelen zoals
Tego 51      
Somplex S25HD   1:1   
Somplex S25HD   1:10   

Houtsoorten die met de volgende oliën zijn behandeld:
Xylamon      
Xyladecor     
Bondex      
Consoleum     
Carbolineum     

Suikeroplossing  tot 50%   
Mestzouten:
Kali-oplossing   verzadigd  
Nitrofoska-oplossing  verzadigd  

 

Zuren en basen
Zoutzuur   tot 35%   
Zwavelzuur   tot 50%   
Salpeterzuur   tot 10%   
Ammoniak   geconcentreerd  
Natronloog   tot 25%   
Mengzuur   tot 10%   
(zwavel- en zoutzuur)
Kalkmelkoplossing  verzadigd  

Waterige oplossingen
Water      
Waterstofperoxide  tot 3%   
Waterstofperoxide  geconcentreerd  
Natriumsulfiet   tot 10%   
Natriumsulfide   tot 10%   
Natriumchloride   verzadigd  
Natriumthiosulfaat  tot 10%   
Kaliumchromaat   tot 10%   
Kaliumbromide  verzadigd  
Kopersulfaat   tot 10%   
Ammoniumnitraat  tot 10%   
Magnesiumchloride  tot 10%   

Anorganische stoffen

 Bestendig
 Gedeeltelijk bestendig
 Niet bestendig
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WOLFIN systeemaccessoires

WOLFIN naad lasmethode

Lassen met hete lucht
Naden kunnen met behulp van hete lucht (handföhn of 
lasautomaat) aan elkaar worden gelast. 

Lassen met hete lucht m.b.v. een automaat
Lange baannaden worden met behulp van een lasautomaat
zeer gelijkmatig en economisch afgedicht.
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De sleutel voor een perfecte afdichting
Voor een perfecte afdichting van platte daken en 
gebouwen vormen optimaal op elkaar afgestemde 
systeemcomponenten een absolute voorwaarde. Bij 
de hoogwaardige WOLFIN-dakbanen passende 
gereedschappen, voorgevormde hoeken en 
doorvoeren van hetzelfde materiaal en doorvoeren 
en hulpmiddelen voor het lassen en afdichten van 
de naden geven extra zekerheid.
Naast het handmatig maken van details zijn kant- 
en-klare binnen- en buitenhoeken verkrijgbaar. 
Deze vereenvoudigen niet alleen de montage en 
besparen heel veel tijd en kosten, maar bieden 
ook een aanzienlijk grotere verwerkingszekerheid.  
De bliksembeveiliging als systeem-component in 
het WOLFIN banensysteem is zeer geschikt voor het 
afdichten van allerlei doorvoeren met een kleine 
diameter. 

Bliksemafleidersteunen en 
bevestigingsplaatjes
Deze WOLFIN systeemcomponenten worden (met 
hete lucht) op de juiste plaats op de afdichting 
gelast. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
het bevestigingsplaatje voor het vastzetten van bv. 
grindvangstrips, dan is een onderconstructie m.b.v. 
een foliestaalplaat noodzakelijk.

SYSTEEMCOMPONENTEN

WOLFIN reinigingsmiddel

WITEC reinigingsmiddel

WOLFIN systeemaccessoires

Naadcontrole
Om de naad te controleren is een testnaald voldoende.

WOLFIN vloeibaar voor naadafdichting

WOLFIN vloeibaar zwart/grijs

WOLFIN binnen- en buitenhoeken

WOLFIN binnenhoeken,  
90o zwart/grijs

WOLFIN buitenhoeken,  
90o zwart/grijs

WOLFIN bliksembeveiligingselementen

WOLFIN bliksemafleidingssteun
met M6 roestvrijstalen schroef

WOLFIN universele 
bevestigingsplaat met M6 
roestvrijstalen schroef

WOLFIN doorvoer 
bliksembeveiliging,
buislengte: 250 mm
Øbinnen 20 mm, Øbuiten 25 mm
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WOLFIN met roestvrij staal  
door het dak heen

Aansluiting van een waterspuwer op de 
dakrand opstand

Aansluiting van een ventilatie-element

Toepassing van roestvrijstalen systeemcomponenten
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Optimale verbinding voor dichte daken
Voor elke afdichting van een plat dak is voor 
afwatering of ventilatie een aantal doorvoeren 
nodig. Juist hier is de duurzame functionaliteit van 
de gebruikte accessoires en een betrouwbare
aansluiting op het dakoppervlak van fundamenteel 
belang. Alleen systeemcomponenten die op 
elkaar zijn afgestemd, garanderen hier een hoge 
levensduur.
WOLFIN-systeemcomponenten voor platte daken 
zijn gemaakt van zuurbestendig, niet-roestend 
edelstaal en garanderen zo een zeer grote 
robuustheid en duurzaamheid.
Ze kunnen op alle draagconstructies worden 
gebruikt en kunnen met alle soorten isolatie-
materialen worden gecombineerd.
De flens van gecacheerde staalplaat, eveneens van 
roestvrij staal, voldoet ook bij de aansluiting op de 
dakafdichting aan de hoogste eisen.

Alle systeemcomponenten zijn voorzien van een 
flens van gecacheerde staalplaat, eveneens van 
roestvrij staal, en een in de fabriek aangebrachte 
manchet van WOLFIN IB voor een homogene en 
betrouwbare aansluiting op het dakoppervlak.

Tegen corrosie voor een grootst mogelijke 
zekerheid
Roestvrij staal is verenigbaar met alle metalen die in 
de bouw worden gebruikt. Daarom is het niet nodig 
een scheiding aan te brengen tussen bijvoorbeeld 
zink en koper. Een dakgootprofiel van roestvrijstalen 
gecacheerde staalplaat van WOLFIN op een 
voorhangende goot van koper sluit contactcorrosie 
uit. Bij extreme vochtbelastingen, bv. platte daken, 
natte ruimtes, bedrijfskeukens, balkons, terrassen of 
parkeergarages, leveren roestvrijstalen
gecacheerde staalplaten van WOLFIN en 
roestvrijstalen afwaterings- en ventilatie- 
elementen de grootst mogelijke zekerheid.

VENTILATIE EN AFWATERING

Verhogingselement

Incl. bladvanger.
Materiaaldikte 0,7 mm, buislengte 300 mm voor
diktes van isolatiematerialen van 115 tot 230 mm,
flens van roestvrijstalen gecacheerde staalplaat.
DN 70 Ø 75,3 mm
DN 100 Ø 110,3 mm
DN 125 Ø 125,3 mm

Materiaaldikte 1,0 mm, thermisch geïsoleerd. Afzuigbuis sanitair met buis boven en onder
de flens, roestvrijstalen kap.
Materiaaldikte 0,7 mm, buislengte 300 mm
voor diktes van isolatiematerialen van
115 tot 230 mm, roestvrijstalen flens van
gecacheerde staalplaat en banenflens.
DN 100 Ø 110 mm

Zonder ommanteling:
DN 70 Ø 75,3 mm
DN 100 Ø 110,3 mm
DN 125 Ø 125,3 mm

Met ommanteling:
Ø* 119 mm
Ø* 154 mm
Ø* 169 mm

Materiaaldikte 1,0 mm.
DN 70
DN 100
DN 125

Incl. bladvanger.
Materiaaldikte 0,7 mm, buislengte 300 mm,
indompeldiepte in bestaand kolksysteem/buis
min. 70 mm, roestvrijstalen flens van gecacheerde
staalplaat en banenflens. DN 70 Ø 62 mm, 
DN 100 Ø 95 mm, DN 125 Ø 110 mm.

Materiaaldikte 0,7 mm, buislengte 500 mm,
roestvrijstalen flens van gecacheerde staalplaat
en banenflens.
DN 50

Kan ter plaatse worden omgebogen.

Basiselement Ventilatie element

Grindvanger Renovatiekolk Waterspuwer

Afwaterings- ventilatie- en bladvangelementen van WOLFIN

Ø

300 mm

350 mm 333 mm

Ø Ø*

280 mm

Ø

375 mm

300 mm

500 mm
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WOLFIN gecacheerde staalplaten

De belangrijkste toepassingen

Dakgootprofielen Opgaande bouwdelen, kaplijsten
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Gecacheerde staalplaten van WOLFIN bestaan 
uit 0,6 mm dikke, dubbelzijdig Zendzimir-verzinkte 
staalplaten, waarop in de walserij 0,8 mm dik 
WOLFIN IB wordt gecacheerd. De onderzijde  
is bovendien voorzien van een gekleurde, 
beschermende laag van moffellak.

Van roestvrij staal 
Voor zeer hoogwaardige afdichtingen, bv. in 
bedrijfskeukens, adviseren wij roestvrijstalen, 
gecacheerde staalplaten van WOLFIN.

SYSTEEMCOMPONENTEN

Lichtkoepels, lichtstraten Bevestigingen op de laagste dakpunten

WOLFIN gecacheerde staalplaat, 
verzinkt, zwart

Product Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN gecacheerde 
staalplaten 1.000 2 2

WOLFIN gecacheerde staalplaat, 
verzinkt, grijs

Product Breedte
mm

Lengte
m

Opper- 
vlak m2

WOLFIN gecacheerde 
staalplaten 1.000 2 2

Roestvrijstalen gecacheerde staalplaat van 
WOLFIN als lichtkoepelaansluiting.

Dakrandprofiel met buitenhoek.
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