duurzame dak- en gevelsystemen

recycling van bitumen
( bielso )

Het recyclen van bitumen levert een vanzelfsprekende bijdrage op
aan de reductie van CO2, omdat olie de grondstof is van bitumen
dakbanen. En de raffinage van aardolie gaat gepaard met veel
uitstoot van CO2. Door de oude bitumen van uw dak te recyclen
en het toepassen van BiELSo-dakbanen ontstaat er een gesloten
bitumenbalans.
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De BiELSo-dakrollen worden gemaakt in diverse varianten waaronder de
470K14, 470K24 en de 446K14. Deze producten zijn voorzien van de vereiste
certificaten en voldoen uiteraard aan het bouwstoffenbesluit. Indien de opdrachtgever kiest voor de gesloten bitumenbalans, wordt door TNO een certificaat
verstrekt van de hoeveelheid gereduceerde CO2-uitstoot.
Voorwaarden recycling dakbedekking
- De bestaande dakbedekking mag niet teerhoudend zijn;
- De bestaande dakbedekking mag niet asbesthoudend zijn;
- Er mogen geen metaal, hout, zand, grind e.d. in de bitumen zitten;
- De dakbedekking, isolatie en ondergrond moeten goed van elkaar te scheiden zijn.
Certificaten BiELSo-dakrollen
- KOMO-attest CTG -600
- NL-BSB BD 067
- CE-0958
- BDA approved
- E.R.O.P. approved

.f
www

ZND dakbedekking bv
Hurksestraat 17, Postbus 7001, 5605 JA Eindhoven
T (040) 266 14 66, F (040) 266 14 60
www.zndnedicom.nl, E info@znd.nl
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NEDICOM dak en geveltechniek bv
Ommelseweg 61, Postbus 210, 5720 AE Asten
T (0493) 69 62 35, F (0493) 69 77 54
www.zndnedicom.nl, E info@nedicom.nl
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