Derbigum ROOFING SOLUTIONS

“Quality is never an accident; it is always
the result of high intention, sincere effort,
intelligent direction and skillful execution;
it represents the wise choice of many
alternatives.”
William A. Foster

“Greennovation” zit in ons DNA
Duurzame producten

Recycling

Greennovation

Derbigum heeft niet
gewacht op Kyoto

Zonder kwaliteitsverlies

Groene innovatie

Derbigum is al meer dan 25 jaar intensief
bezig met het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe en duurzame
producten. Tot op de dag van vandaag
zoekt het bedrijf continu naar alternatieve
grondstoffen voor haar producten,
grondstoffen die leiden tot minder CO2uitstoot.

Sinds 1999 recyclet Derbigum meer dan
4.000 ton bitumen per jaar.

Het concept “greennovation” weerspiegelt
het doel van Derbigum om van innovatie
een prioriteit te maken en pasklare
oplossingen te zoeken voor huidige en
toekomstige behoeften van haar klanten.
Derbibrite NT, Derbisolar en Derbipure zijn
voorbeelden van het resultaat van deze
strategische keuze.

De opwarming van de aarde en de
CO2-problematiek bereiken vandaag hun
hoogtepunt. Als antwoord hierop, kan
Derbigum trots naar buiten komen met een
gamma aan duurzame producten. Zo heeft
Derbigum nieuwe producten ontwikkeld die
geen solventen noch Vluchtige Organische
Componenten (VOC) bevattenbevatten;
waaronder als wereldprimeur de
plantaardige dakbaan Derbipure.

Dit materiaal ondergaat geen
kwaliteitsverlies – u kunt het vergelijken
met goud dat gesmolten en hergebruikt
wordt – en kan dus perfect hergebruikt
worden in de productie van nieuwe
dakbanen.
Derbigum streeft er bij de productie naar
om 100% gerecyclede materialen en
organische grondstoffen te gebruiken.
Deze combinatie zorgt ervoor dat het
eindproduct op zich weer volledig
recyclebaar is.

Het logo en de baseline van Derbigum
“Making buildings smart”, illustreren
onze missie om eigenaren van
gebouwen oplossingen aan te bieden
om de energiekosten en CO2-uitstoot te
verminderen, en herbruikbare energie te
produceren.

In 2008 won het bedrijf de prestigieuze
EMAS-prijs, afgeleverd door de Europese
Commissie, voor zijn innoverende
capaciteiten en exceptionele beheer van
energie en milieu.

100
% recyclebaar
100%
RECYCLABLE
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Derbigum: een betrouwbare en innoverende partner
Beschermen

Een betrouwbare partner

Het beste voor uw dak

Het gebouw
en zijn inhoud

Vertrouwen

Kwaliteit

Het dak, zelfs indien niet zichtbaar, is
de belangrijkste investering voor het
gebouw.

Derbigum/Imperbel werd in 1932
opgericht. In 80 jaar tijd groeide
het bedrijf uit tot een wereldwijd
gerenommeerde groep, gespecialiseerd
in waterdichting en energiebeheer.

Sinds haar oprichting heeft Derbigum
menig dakspecialist weten te overtuigen
van de kwaliteit van haar producten:

Het beschermt uw gebouw en de inhoud
tegen weer en wind, warmte en kou. Het
moet daarom volledig betrouwbaar zijn en
dit voor een lange periode.
De Derbigum-dakbanen zijn bestand
tegen de meest extreme temperaturen,
van de Noorse kou tot de heetste
woestijn.

Derbigum heeft vier productie-eenheden.
Eén in de Verenigde Staten, één in
Duitsland en twee in België. Vandaag
werken er in ons bedrijf wereldwijd
ongeveer 390 mensen en bedraagt de
omzet meer dan 140 miljoen euro.

stabilité

Wist u ?
Dat alle
gerealiseerde
projecten met
Derbigum een dak
kunnen vormen
van 15 meter
breed, over de
hele lengte van de
evenaar!

climat

•

De fijnste bitumen en de edelste
polymeren geven de producten hun
onberispelijke kwaliteit.

•

Deze worden voortdurend
gecontroleerd bij het
productieproces en geattesteerd
door onafhankelijke organisaties.

•

Dankzij de 2 wapeningen, glasvlies
en niet-geweven polyester,
verzekert Derbigum een perfecte
dimensionele stabiliteit.

•

Uw dak is volledig bestand tegen
aanvullende werkzaamheden
door derden op het dak tijdens de
uitvoering van dakwerkzaamheden
en erna.

•

Bijna al onze dakbanen zijn
vuurbestendig.

Altijd aan uw zijde
Altijd aan uw zijde

Het Derbigum-netwerk

De Derbigum-garantie

Betrouwbaarheid

Service

Veiligheid

Van het (mee-)bepalen van uw eisen
en wensen tot aan het recyclen van uw
dak, Derbigum staat u bij gedurende het
project.

Derbigum beschikt over een landelijk
erkend dekkend netwerk van
betrouwbare en competente partners,
altijd dicht bij u in uw buurt.

Zorgen? Derbigum kent verschillende
garantieformules (materiaal, onderhoud,
plaatsing...) voor een lange onbezorgde
garantie van uw dak.

Informatie, adviezen, berekeningen,
technische assistentie, controle tijdens
uitvoering, onderhoud, service na
verkoop...

De Erkende Verwerker heeft de vereiste
opleiding genoten in ons Training Center
van de producten die hij u aanbiedt, en
staat garant voor de plaatsing ervan.

Derbigum is en blijft uw partner
gedurende de volledige levensduur van
uw dak en erna.

Op ieder moment staat de technische
ondersteuning van Derbigum hem bij
zodat een goede realisatie van uw project
gegarandeerd kan worden.

10 rs
Yea

PLAATSERSNETWERK
INFORMATIE

BIJSTAND

ONDERHOUD

GARANTIE
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Goed voor de natuur, nog beter voor uw budget
Uw beste
investering

Een duurzaam dak

Producten die het milieu
respecteren

Een bewezen levensduur
van minimaal 35 jaar

35 + 35 = 70

De hele lijn

Derbigum Roofing Solutions gaan
aanzienlijk langer mee dan andere
dakbedekkingen. Bovendien zijn deze
dakbanen minder resistent tegen
beschadigingen en weersinvloeden en
hebben ze daarom hogere onderhoudsen reparatiekosten waarbij niet zelden de
totale dakbaan hersteld moet worden.

Met Derbigum bent u er zeker van dat
u een kwaliteitsproduct heeft gekozen,
duurzaam en ecologisch, met een
minimum aan onderhoud.

De strenge energiecontroles
tijdens het productieproces, het
gebruik van gerecyclede materialen
(zonder kwaliteitsverlies), en de
levenscyclusanalyse, bewijzen dat de
Derbigum-dakbanen vervaardigd worden
met respect voor het milieu.

Onafhankelijke studies hebben
aangetoond dat na 35 jaar een nieuwe
laag Derbigum volstaat om de levensduur
van uw dak met nog eens 35 jaar te
verlengen.

Derbigum kiezen, is kiezen voor de meest
rendabele investering op lange termijn.

In 8 jaar tijd heeft Derbigum de
hoeveelheid CO2 die nodig is voor de
productie van haar dakbanen, met 70%
verminderd.
Na hun lange levenscyclus kunnen de
dakbanen gerecycled en hergebruikt
worden in het productieproces.

Werkelijke kosten
ANDERE WATERDICHTINGSOPLOSSINGEN

DERBIGUM
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100
% recyclebaar
100%
RECYCLABLE

DERBIGUM on top!								
Het dak

Het Derbigum-systeem

Het Derbigum-gamma

Een complex systeem

Een volledige oplossing

Voor elk dak een oplossing

Een degelijk dak bestaat niet alleen uit
een waterdichtingsmembraan; maar ook
uit een dampremmer, een onderlaag en
isolatie.

Derbigum biedt een breed
productengamma aan voor elke behoefte
in de waterdichting (de isolatie niet
inbegrepen).

Optimale bescherming, opvangen van
regenwater, besparen of opwekken van
energie, groendak... Wat u ook voor uw
dak in petto heeft, Derbigum heeft voor u
de oplossing.

Deze worden samengevoegd door
bijvoorbeeld een applicatiemethode
bestaande uit vloeibare producten,
primers, koudlijmen, afwerkingspasta’s...
die afhankelijk van de ondergrond
kunnen verschillen.

Wacht niet langer om kennis te maken
met Derbigum voor uw dak van morgen!

Waterdichtingsmembraan (DERBIBRITE NT)
Koudlijm (DERBIBOND NT)

Onderlaag (DERBICOAT NT)
Isolatie

Mastiek/lijm (DERBISEAL S)

Dampremmer (DERBICOAT NT)

Koudlijm (DERBIBOND NT)
Primer (DERBIPRIMER S)
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Aan al uw GC®												
dakbehoeftes voldoen
DERBIGUM
Voorwerk : kies een dampscherm en een onderlaag
De dampremmer

De onderlaag

DERBICOAT® NT

Onmisbaar

Voor meer veiligheid

Milieuvriendelijk en
betrouwbaar

In een waterdichtingssysteem wordt
condensatie veroorzaakt door migratie
van damp van warm naar koud
(bijvoorbeeld van binnen naar buiten in de
winter of van buiten naar binnen tijdens
de zomer).
Zonder dampremmer ontstaat
condensatie. De isolatie raakt verzadigd
met water en verliest zijn isolerende
waarde.

Zij biedt een extra veiligheid mocht
er onverhoopt waterinfiltratie zijn
geconstateerd. Hoge kosten voor het
opsporen van lekken kunnen hierdoor
worden voorkomen, bovendien biedt een
tweelaags systeem op dat vlak gewoon
meer zekerheid (in het bijzonder voor
dakterrassen of parkings).

Bitumineus dampscherm (of onderlaag)
dat, dankzij de beheersing van een
Nieuwe Technologie van recyclen van
bitumineuze dakbanen, bijdraagt tot de
realisatie van milieuvriendelijke daken.
De specifieke formule geeft de dakbaan
zijn duurzame kwaliteit, en beperkt de
impact op het milieu. Het is uitermate
geschikt om op beton of isolatie verwerkt
te worden met gebruik van de standaard
applicatiemethoden.

Een dampremmer is dus onontbeerlijk
voor een goede isolatie van uw dak; door
damp ter hoogte van de ondergrond te
houden, blijven het waterdichtingssysteem
en de isolatie intact.

Bovendien kan de onderlaag als
tijdelijke waterdichting dienen, hetgeen
bescherming biedt voor het gebouw en
de inboedel. Op de Derbigum onderlaag
kun je ook gewoon dakwerkzaamheden
verrichten tijdens de uitvoering van het
project.

De superioriteit van de dakbaan
wordt bepaald door haar uitzonderlijk
mengsel.
Bitumen - TPO-plastomeermengsel
Niet-geweven polyester
Glasvlies
Productienummer

Oplossing 1 : plaatsing van een zwarte dakbekleding

DERBIGUM® SP FR

DERBIGUM® GC

DERBIGUM® NT

Topkwaliteit

Versterkte versie

Ecologische oplossing

Derbigum SP FR is DE dakbaan
bij uitstek voor kwaliteitsdaken voor
professionals (architecten, aannemers...)

Derbigum GC is een versterkte versie
van de Derbigum-dakbaan, ontworpen
naar de eisen van de burgerlijke
bouwkunde: wolkenkrabbers, parkings,
fabrieken, magazijnen, reservoirs, wegen,
spoorwegen, kunstwerken, kanalen,
havens, tunnels, waterkeringen, enz...

Derbigum NT is deels samengesteld
uit gerecyclede grondstoffen (oude
dakbanen); er worden uitsluitend
herbruikbare grondstoffen gebruikt in de
productie.

Polyvalent, past zich aan voor ieder
gebruik en aan alle klimaten, van Mali tot
Noorwegen.
Derbigum SP FR kan vanuit technisch
oogpunt en begaanbaarheidsklasse
éénlaags worden aangebracht en
mag gebruikt worden voor alle
daktoepassingen inclusief dakranden.

Uiteraard kan Derbigum GC ook gebruikt
worden voor industriële of particuliere
daken voor een buitengewone optimale
bescherming.

Voor een optimaal CO2besparingsresultaat wordt Derbigum NT
gecombineerd met de ecologische
onderlaag Derbicoat NT. Aangebracht met
behulp van de koudlijm Derbibond NT is
dit een uniek ecologisch systeem in de
markt.

Derbigum SP FR is 100% recyclebaar en
vraagt een minimum aan onderhoud.

- 15°
Hoge weerstand tegen UV-stralen

Koudebuigzaamheid tot -15°C

+ 140°C
Vloeiweerstand circa + 140°C

9

Besparen op energie
Oplossing 2 : plaatsing van een witte, reflecterende dakbekleding

DERBIBRITE® NT
Passieve koeler

Bespaar energie

Verhoog uw rendement op
zonne-energie

Derbibrite NT is voorzien van een
reflecterende coating die tot 81% van
de zonnestraleen reflecteert. Hierdoor
vermindert de oppervlaktetemperatuur op
het dak aanzienlijk, en bijgevolg ook de
temperatuur binnen in het gebouw.

Door het witte, reflecterende oppervlak,
dient Derbibrite NT als passieve koeling
voor uw dak en gebouw.

Dankzij de reflecterende eigenschappen
zorgt de Derbibrite NT-dakbaan ervoor
dat uw rendement op uw fotovoltaïsche
installatie met 2% verhoogt.

Met Derbibrite NT vermindert de
behoefte aan airconditioning- en/of
andere koelingssystemen. Bespaar
hierdoor tot 2 euro per jaar per m² op uw
energiefactuur!

Met een reflectie en emissie van
81% behaalt Derbibrite NT een Solar
Reflectance Index (SRI) van 100. Hier
geldt: hoe hoger de SRI-waarde, hoe
koeler.

6%

6%

26%

ASFALT

EPDM

LEISTEEN

67%
METAAL

81%
DERBIBRITE NT

Zonnepanelen hebben een hoger
rendement bij een lage omgevingstemperatuur. Dankzij Derbibrite NT
ontstaat een lagere temperatuur in
vergelijking met een donkere dakbaan
(tot 40°C verschil).

Puur plantaardige wereldprimeur
Oplossing 3 : plaatsing van een plantaardige dakbaan

DERBIPURE®
Schaarste vraagt om
creativiteit

Wit van boven,
groen van binnen

Minimale ecologische
voetafdruk

Met zijn ecologische samenstelling
biedt Derbipure een toekomstgerichte
oplossing voor de grondstofprolematiek
rond bitumen, een aardolieproduct.
Aardolie is geen herbruikbare en
onuitputtelijke grondstof.

Derbipure heeft dezelfde eigenschappen
als passieve koeler als Derbibrite NT.

Organisch, wit reflecterend,
energiebesparend en comfortverhogend.
De lange levensduur van een Derbipuredak in combinatie met al deze
milieuvriendelijke eigenschappen en zijn
productie met een lage CO2-uitstoot
zorgen ervoor dat men de ecologische
voetafdruk gevoelig verkleint.

Daarom werd Derbipure ontwikkeld,
een dakbaan met dezelfde kwaliteiten
en eigenschappen als de andere
bitumineuze dakbanen van Derbigum,
maar niet afkomstig van ruwe olie.

Echter, Derbipure is de allereerste
dakbaan ter wereld die samengesteld is
uit plantaardige bestanddelen, namelijk
plantaardige oliën en dennenharsen.
Derbipure, een volwaardig alternatief voor
bitumineuze dakbedekking.

Uniek, zo oordeelde ook het
internationaal wetenschappelijk
onderzoeksinstituut EPEA dat Derbipure
Cradle-to-Cradle certificeerde, alsook
het NIBE dat het Dubokeur certificaat
uitreikte.

BASIC
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Regenwaterherwinning
Oplossing 4 : plaatsing van een pH-neutrale dakbekleding

DERBIGUM® ARTE
Neutrale pH

Herwin regenwater

Uw gevel beschermen

Een neutrale bekleding

Economisch

Anti-corrosie

Een bitumineuze dakbaan staat niet
enkel garant voor de bescherming
van het milieu. Het zorgt ook voor de
lange levensduur en een duurzame
bescherming van uw dak.
Op een klassieke bitumineuze dakbaan
kan de interactie van het water met
de bitumen, aciditeit van het water
veroorzaken.

De neutrale pH van Derbigum Arte
beïnvloedt de pH van het regenwater
niet. Op deze manier kan het worden
hergebruikt voor sanitaire doeleinden,
voor gebruik in de tuin, of voor een
fontein bijvoorbeeld.

De corrosie van bitumen kan soms
gevelelementen in zink of aluminium
beschadigen.

Dankzij de exclusieve acrylcoating
ontwikkeld door Derbigum, beschikt
de Derbigum Arte-dakbaan over een
uitzonderlijke neutrale pH, gecertificeerd
door het MFPA-instituut.

Derbigum Arte en zijn neutrale pH zorgen
ervoor dat metalen dakelementen niet
worden beschadigd door regenwater. Dit
verklaart mede ons hoge marktaandeel in
de vervangingsmarkt.
Uw gevels bewaren hun oorspronkelijk
uitzicht.

RECUPERATIE REGENWATER

Een “groene zone” creëren
Oplossing 5 : een groendak plaatsen
CO2

DERBISEDUM

®

CO2-uitstoot
verminderen
Milieuvriendelijk
Derbisedum regelt de vochtigheid en
temperatuur in uw gebouw.
Door het scheppen van een natuurlijk,
levend kader, draagt Derbisedum bij tot
een vermindering van CO2-uitstoot.

Voluit van de natuur
genieten
H2O
Een groene zone op het werk
Het Derbisedum-systeem is een
extensief dak bestaande uit vetplanten
geleverd in voorgeteelde tegels en een
wortelwerende waterdichting.

De plaatsing is zeer gemakkelijk en
vraagt een minimum aan onderhoud.
Het systeem is zeer licht (30kg/m2
droog, 65kg/m2 verzadigd).
U kan vanaf de plaatsing onmiddellijk van
uw groendak genieten.

Het bevordert en regelt de afvoer van
regenwater.

Wist u ?
Dat een groendak uw dak beschermt tegen
de elementen (slecht weer, hitte, hagel,

CO2

UV...) en de levensduur ervan aanzienlijk
verlengt.

H2O
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Uw dak verfraaien
Oplossing 6 : een granulaat dak plaatsen

DERBICOLOR® FR
Een traditioneel dak
Esthetiek

Praktisch

Een dak in Derbicolor FR, afgewerkt
met Derbilist® vormt daadwerkelijk een
esthetisch en economisch alternatief
voor traditionele dakmaterialen als zink
of koper. Het beantwoordt volledig aan
het lastenboek voor verzorgde renovaties
alsook aan de eisen van hedendaagse
kwaliteitscreaties.

Een korte plaatsingstijd en een minimum
aan onderhoud (een jaarlijkse controle
en onderhoudsbeurt volstaan) zijn nog
twee voordelen van deze ecologische en
economische oplossing.

In vergelijking met metalen daken,
zorgt een dak met Derbicolor FR/
Derbilist niet enkel voor een bijkomend
akoestisch comfort, maar ook voor een
duurzaamheid van meer dan 35 jaar.

Het productiesysteem is milieuvriendelijk
en bovendien is een dak in Derbicolor
FR/Derbilist 100% recyclebaar.

Donkergrijs

Duurzaam

Recyclebaar

Vloeibare producten
DERBIGUM
dekt elk gebruik
De vloeibare Derbigum- producten
laten een 100% vlamloze plaatsing toe.
Daarbovenop biedt Derbigum een breed
gamma vloeibare producten aan, van
primers tot acrylverven.

Vloeibare waterdichting:
Derbitech Flex
Derbitech Easy Fit Sealer
Bitumineuze hechtprimers:
Derbiprimer S
Derbiprimer E
Derbiprimer GC
Lijmen:
Derbibond NT
Derbiseal S
Derbitech Sealstick
Derbitech FA
Coating & Verf:
Derbiliquid S
Derbisilvertop Spray
Derbisilver
Derbizinc
Derbipaint E
Afwerkings- en reparatiepasta:
Derbimastic S
Vulmassa:
Derbifill S
Reinigingsproducten:
Derbiclean NT
Derbinet NT

Milieuvriendelijke
producten
Derbigum-producten die geen
solventen noch Vluchtige Organische
Componenten (VOC) bevatten:

Duurzaam
Met respect voor
het milieu
Gebruiksvriendelijk

Derbibond NT
Milieuvriendelijke bitumineuze
koudlijm zonder solventen
Derbiclean NT
Milieuvriendelijk reinigingsproduct
voor gereedschap en dakbanen
Derbinet NT
Ecologisch reinigingsproduct op
basis van bio-enzymen technologie
Derbigum biedt ook emulsies aan op
waterbasis, zonder solventen
Derbiprimer E
Primer voor bitumineuze dakbanen
Derbipaint E
Gekleurde acryl op waterbasis voor
bitumineuze dakbanen (grijs, zwart,
terracotta)
Derbitech Sealstick
Een aansluitingspasta en flexibele
lijm (voegkit) op basis van HD
polymeren.
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Onze referenties

17

Meer eisen van uw dak
Andere Derbigum- oplossingen
DERBIGUM 			
Energy Solutions

DERBIGUM 			
Eco Solutions

Laat uw dak voor u
renderen.

Het meest ecologische
in zijn categorie.

Derbigum stelt zijn expertise inzake
daken in dienst van de ontwikkeling van
innoverende, betrouwbare en rendabele
oplossingen met zonne-energie.

Bij de levenscyclusanalyse (ISO 14040 et
14044) van zijn producten, gecertificeerd
door Ecobilan, de onafhankelijke
milieu-entiteit van accountantsbureau
PricewaterhouseCoopers, ontwikkelde
Derbigum een systeem bestaande uit een
onderlaag, een waterdichtingsmembraan
en een koudlijm. Dit systeem is het
meest ecologische in zijn categorie.

Dankzij zijn projectafdeling, adviezen en
onderzoeken is Derbigum uw partner bij
elke stap die u neemt in het realiseren
van uw zonne-energie-installatie.
Derbisolar, een unieke combinatie van
amorfe zonnepanelen en een perfecte
waterdichtheid.

Derbigum eNergY SolutioNS

Gegarandeerd vrij van Vluchtige
Organische Componenten (VOC),
gefabriceerd met gerecyclede bitumen
en uitsluitend met groene energie
geproduceerd in het productieproces,
garandeert het NT-gamma een optimaal
resultaat, met respect voor het milieu.

Derbigum eCO SOLuTiONS

Derbigum ontwikkelt innovatieve en duurzame
oplossingen-op-maat voor daken en gebouwen
met als doel energie en kosten te besparen,
herbruikbare energie te produceren, de
duurzaamheid te verhogen en zodoende de
ecologische voetafdruk van het gebouw te

Derbigum Nederland B.V.
Olof Palmestr. 18 – Postbus 237 – 2600 AE Delft
& 015/215 40 00
www.derbigum.nl
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beperken.

