
RONA®top EPDM

Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer 
is een synthetisch rubber dat als 
grondstof dient voor RONA®top epdm; 
een éénlaags dakbedekking met een 
levensduurverwachting van ca. 50 jaar. 
De dakbedekking is licht van gewicht, UV-
bestendig en eenvoudig aan te brengen.

AMERIKAANSE EPDM

RONA®top epdm wordt geproduceerd 
volgens de “Amerikaanse” methode. Hierdoor 
krijgt de EPDM een gladde afwerking 
bedekt met een talklaag. Het grote verschil 
met Amerikaanse EPDM van andere 
producenten is dat de RONA®top epdm 
wordt geproduceerd volgens de extrusie 
methode en niet volgens de standaard 
kalandermethode. Dit zorgt ervoor dat de 
kans op luchtopsluiting en ongewenste 
vouwnaden in het membraan minimaal is. 
Onze EPDM voelt steviger aan en is door de 
productiemethode soepel en eenvoudig te 
leggen. 

top epdm

Eenvoudig te leggen 

UV-bestendig 

Levensduurverwachting ca 50 jaar 

Éénlaags dakbedekking
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TOEBEHOREN

Product Maatvoering
Volle Rollen 2,44 / 3,05 / 3,66 / 4,58 / 

5,08 / 6,10
Dikte 1,14mm /  1,52mm
Knipstukken Op lengtemaat van bovenstaande 

breedtes
Lijm Blik 2,5 / 5,0 /  10,0 / 25,0 kg
Spuitlijm Drukvat 17,0 kg

Spuitbus 750 ml
Primer Blik  0,47 / 0,95 / 3,78 l
Kit MS Polymeer koker 290 ml
HWA’s Alle standaard maten
Nadentape 7,62 cm breed
Covertape 12,7 / 15,2 / 22,9 / 30,5 / 45,7 cm 

breed
Formflash 12,7 / 15,2 / 22,9 / 30,5 / 45,7 cm 

breed
Toebehoren Schuurspons / schaar /  aandruk-

rollers etc.

PRODUCTSPECIFICATIES

DAMPDICHTHEID

EPDM dakbedekking beschikt over een 
hoge dampdichtheid. Bij applicatie – zeker 
bij renovatieprojecten – is het van belang 
om aan deze eigenschap extra aandacht te 
besteden. Altena kan u hierover van gepaste 
adviezen voorzien en hiervoor bouwfysische 
berekeningen maken.

FORMAAT

RONA®top epdm is in de diktes 1,14 mm en 
1,52 mm en in meerdere standaardbreedtes 
verkrijgbaar. Een groot bijkomend voordeel 
is dat we voor het merendeel van de daken 
een membraan uit één stuk kunnen leveren, 
waardoor de kans op lekkages sterk afneemt. 
Detailleringen kunnen waterdicht worden 
uitgevoerd met RONA®top nadentape, 
covertape, formflash en kit.

TOEPASBAAR

RONA®top epdm is toepasbaar op bijna 
alle ondergronden en systemen en wordt 
aangebracht zonder open vuur. De RONA®top 
contactlijm is ontwikkeld voor een optimale 
hechting van het EPDM-membraan op de 
ondergrond. Deze contactlijm is verkrijgbaar in 
diverse verpakkingen, in zowel blik als drukvat. 

VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Voor een goede verwerking verwijzen wij 
graag naar de verwerkingsvoorschriften van de 
RONA®top epdm op onze website. Hierin vindt 
u uitleg over het aanbrengen van het membraan 
in de verschillende systemen en het inwerken 
van de detailleringen.


