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Cool Roof white · reflecterende waterdichting

Als ecologisch verantwoorde onderneming positioneert 
TROELSTRA & DE VRIES/SOPREMA zich vandaag de dag als 
een belangrijke speler op het gebied van duurzaamheid. Ook op 
het gebied van « Cool Roof » zijn zij een zeer betrouwbare partner.  

Een COOL ROOF ofwel een KOEL DAK is een dak dat de hitte van 
de zon reflecteert en deze teruggeeft aan de lucht in plaats van het 
door te geven aan het onderliggende gebouw. 

De Noord-Amerikaanse landen hebben steeds een voortrekkersrol 
gespeeld op het vlak van Cool roofing en hebben door de jaren 
heen een uitstekende expertise opgebouwd. De laatste jaren 
vinden dit soort toepassingen steeds meer weerklank in Europa. 
Knowhow en ervaring van onze vestigingen in Amerika geven ons 
een voorsprong in de Nederlandse markt. 

PRODUCTEN IN DEZE BROCHURE:

 » SOPRA®STAR

 » SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX

 » GARANTGUM WIT GEMINERALISEERD

 » FLAGON ENERGY+

 » ALSAN REFLECTCOAT

waterdichtingreflecterende

reflecterende 
waterdichting
ECO-STRUCTION

SOPREMA, wereldwijd specialist in water-
dichtingen,  heeft het label eco struction 
gecreëerd, waarmee producten en dien-
sten ontwikkeld 
kunnen worden 
die specifiek in-
spelen op de 
duurzame ont-
wikkeling van het 
bedrijf.
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cool roof white

VERGELIJKING REFLECTIE WAARDEN WITTE DAKBEDEKKING

REFLECTIE
Het percentage van de zonne-
stralen dat weerkaatst wordt. 

EMISSIE
De hoeveelheid opgenomen 
warmte welke wordt terug ge- 
geven aan de lucht in plaats van 
dat deze door wordt gegeven 
aan de onderliggende ruimtes. 
Wordt uitgedrukt in procenten. 

SRI
De Solar Reflectance Index 
wordt aan de hand van de 
emissie en reflectie berekend 
volgens ASTM E 1980-0.

reflecterende waterdichting · Cool Roof white

DE VOORDELEN VAN COOL ROOFING: 

 + Verminderen van het hitte eiland effect

 + Vermindering van de broeikasgassen

 + Vermindering van smog en verbetering van de 
luchtkwaliteit

 + Verhoogde levensduur van de dakbedekking.

 + Lagere thermische belasting van de installaties 
op het dak.

 + Belangrijke kosten vermindering van de 
koelinstallaties  (tot wel 30% energie besparing)

 + Hogere opbrengst van PV zonnepanelen. 

 Reflectie Emissie SRI

SOPRA®STAR 78% 89% 97

SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX 60% 88% 71

GARANTGUM WIT GEMINERALISEERD 46% 88% 53

FLAGON SR ENERGY+ (PVC) 78% 90% 97

FLAGON EP/PR ENERGY+ (TPO) 74% 91% 92

ALSAN REFLECTCOAT 86% 88% 109

De zonnestraling raakt 
het dakoppervlak

Een deel van de hitte wordt 
geabsorbeerd door het dak en wordt 

doorgegeven aan het gebouw

Reflectie

Emissie

Soprema is lid van de Cool Roof Rating Council. Een 
organisatie opgericht in 1998 om betrouwbare en 
accurate methodes te ontwikkelen om de SRI van 
producten te meten en te labelen.
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Cool Roof white · sopra®star

SOPRA®STAR

Sinds een aantal jaren produceert SOPREMA het unieke 
waterwerende membraam SOPRA®STAR. Een unieke wa-
terdichting met een extreme zonreflectie. 

SOPRA®STAR bestaat uit een combinatie van elastomeer-
bitumen met een composietinlage en een afwerking aan de 
bovenzijde met een unieke trilaminaatlaag. Deze laag heeft 
een hoog reflectievermogen, is makkelijk schoon te houden 
en behoudt haar reflectievermogen in de loop der jaren. De 
onderzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. 

WARMTE DIE ER NIET IN KOMT, HOEFT ER OOK 
NIET UIT

Het unieke water- en warmtewerende vermogen 
van SOPRA®STAR schuilt in de combinatie van elasto-
meerbitumen met een composietinlage en een afwerking 
aan de bovenzijde met de unieke VALERON® film. Deze ge- 
patenteerde trilaminaatlaag is makkelijk schoon te houden en 
heeft een zeer hoge reflectiewaarde die tot in lengte van jaren 
behouden blijft. Afhankelijk van de situatie en omstandig- 
heden kan door toepassing van SOPRA®STAR de binnen-
temperatuur op warme dagen dalen met zo’n 5 graden. Het 
elektriciteitsgebruik van koelinstallaties kan tot 5% vermin-
deren.

Deze positieve eigenschappen hebben een gunstig effect 
op de productiviteit en de uitstoot van broei-kasgassen door 
vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. 
Reflectie van warmte in met name stedelijke gebieden helpt 
om smogvorming en het hitte-eiland effect terug te dringen. 
Dit draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Voor 
gebouwen met gekoelde voorraden is SOPRA®STAR inmid-
dels al de aangewezen dakbedekking geworden. Omdat de 
warmte die er niet in komt, er ook niet uit hoeft.

TECHNISCHE GEGEVENS

78% 89% 97
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sopra®star · Cool Roof white

SNEL VERWERKBAAR, 
MULTITOEPASBAAR

Oude, nieuwe, platte of (licht) hellende daken. 
SOPRA®STAR is toepasbaar in talloze situa-
ties waarbij water- en warmtewering gewenst 
is. Mede dankzij unieke producteigenschappen 
en een snelle verwerking. SOPRA®STAR kent 3 
plaatsingsmethodes: volledig gebrand, volledig 
verkleefd met warme bitumen of koudgekleefd.

VOOR ELKE SITUATIE DE BESTE KEUZE

In aanschaf en aanleg is SOPRA®STAR duur-
der dan doorsnee bitumen dakbedekkings-
systemen. Om te zien of SOPRA®STAR in uw 
geval een renderende en juiste keuze is, geeft 
Troelstra & de Vries u graag meer duidelijkheid 
door samen een en ander door te rekenen.

extreme reflectie

roof

DE VOORDELEN VAN SOPRA®STAR

 + Unieke afwerking met een 
reflecterende trilaminaatfilm

 + Voorzien van ENERGY STAR label

 + SOPRA®STAR bezit de hoogste 
zonreflectie (na 3 jaar) van alle 
fabrikanten van gemodificeerde 
bitumen met het ENERGY STAR label.

 + Na 8000 uren behoudt 
SOPRA®STAR nog steeds 
reflectiewaarden die de initiële 
beginwaarde sterk benaderen. 

 + Geen aantrekking van het vuil

 + Gemakkelijk te onderhouden

WAT IS REFLECTIE?

Reflectie is de hoeveelheid licht dat een oppervlak weerkaatst ten opzichte van de hoeveelheid licht dat op het oppervlak valt. 
De reflectiewaarde van zwart is praktisch nul, terwijl de reflectiewaarde van wit bijna 100 is. Witte dakbedekking zorgt er dus 

voor dat een gebouw koeler blijft. Andere kleuren dakbedekking vallen tussen deze twee uitersten. 
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Cool Roof white · sopralene optima ultra white D-TOX

SOPRALENE OPTIMA 

SOPRALENE OPTIMA is het resultaat van jarenlang 
onderzoek en ervaring op het gebied van elastomeerbitumen. 
Sopralene Optima onderscheidt zich van andere SBS 
gemodificeerde dakmembranen door de keuze van 
geselecteerde elastomeren en speciale bitumenmengsels.  
Deze mengsels zorgen voor hoge kleefkracht en soepelheid 
bij extreme temperaturen (tot -30°C). Hierdoor behoudt het 
product zijn unieke eigenschappen ook na veroudering. 
Een mengsel van gekleurde keramische granulaatkorrels 
geeft het membraan een extra uitstraling en een aparte 
esthetische look. 

Dit geheel maakt van SOPRALENE OPTIMA een uniek en 
veelzijdig product dat gemakkelijk te verwerken is, zowel in 
de zomer als in de winter. 

VERWERKING

SOPRALENE OPTIMA wordt meestal gebruikt als toplaag bij 
een meerlaags dakbedekkingssysteem en wordt geplaatst 
volgens de brandmethode (kan ook verkleefd worden dankzij 
de macro-film). Door de sterke kleefkracht is SOPRALENE 
OPTIMA sneller en gemakkelijker te plaatsen, zelfs bij lagere 
of hogere temperaturen. SOPRALENE OPTIMA kan ook 
gebruikt worden als éénlaagse afdichting.

SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE

Een unieke variant in de SOPRALENE OPTIMA serie is 
SOPRALENE OPTIMA WHITE D-TOX. Dit membraan 
beschikt over alle product specifieke kenmerken van 
SOPRALENE OPTIMA maar is aan de bovenzijde voorzien 
van witte, reflecterende granulaatkorrels. De witte 
granulaatkorrels zorgen voor een weerkaatsing van het 
zonlicht en houden de zonnewarmte zo veel mogelijk buiten 
het gebouw. Door de witte, reflecterende afwerking komt deze 
dakbaan in het ‘COOL ROOF’ segment van TROELSTRA & 
DE VRIES. SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX 
heeft een emissiewaarde van 88% en een SRI van 71.

TECHNISCHE GEGEVENS

60% 88% 71
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sopralene optima ultra white D-TOX · Cool Roof white 

EIGENSCHAPPEN

SOPRALENE OPTIMA is een brandveilig (FR) membraan 
bestaande uit een veerkrachtig elastomeerbitumen met 
een ultra sterke composiet-polyesterinlage. Dankzij de 
modifcatie van speciaal bitumen met geselecteerde SBS 
polymeren heeft SOPRALENE OPTIMA een bijzondere 
hoge graad van elasticiteit die in de loop der tijd langer 
behouden blijft. 

De sterke composiet-polyesterwapening zorgt voor een 
hoge dimensionele stabiliteit en een superieure mecha-
nische weerstand. De wegbrandfolie op de vrije boord 
laat een snelle en optimale lasverbinding toe. Daken met 
SOPRALENE OPTIMA hebben een mooier uitzicht en zijn 

beter bestand tegen UV-stralen 
door de optimale hechting 
van de granulaatkorrels. 
Hierdoor blijft de polymeer- 
bitumen langer soepel en 
wordt de levensduur verlengd.

ultra white D-TOX

roof

DE VOORDELEN VAN SOPRALENE OPTIMA

 + Elastisch en soepel tot -30°C

 + Levensduur van meer dan 40 jaar

 + Zeer sterke en betrouwbare naadverbinding (t.o.v. APP- en 
PBE-membranen)

 + Ultra-sterke inlage met hoge ponsweerstand

 + Mooie esthetische afwerking met gekleurde granulaatkorrels

 + 100% recyclebaar

 + Brandveilig BROOF(t1)

 + Optimale hechting aan de ondergrond
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De “Ultra White” reflecterende witte granulaatkorrels beschermen 
het membraam voortaan nog beter dankzij een “D-TOX”-coating 
op basis van titaandioxide (TiO2). De luchtzuiverende en reinigende 
eigenschappen van titaandioxide zijn algemeen bekend. Door 
de combinatie van UV-stralen en titaandioxide op de granulaten 
van de SOPRALENE OPTIMA ULTRA WHITE D-TOX ontstaat 
een fotokalatytische reactie die de luchtzuivering bevordert. 
Verontreinigde stoffen zoals stikstofoxyden (NOX) in de lucht,  voor 
± 50 % veroorzaakt door weg- en luchttransport, worden omgezet 
in onschadelijke nitraten en worden afgevoerd door het regenwater. 

LEGENDE

Membraan

D-TOX coating

Granulaat

CO

NO

H2S

Stikstofmonoxide

Stikstofdioxides

Zwaveloxides

Onschadelijke 
nitraten

Actieve zuurstof

Waterstofsulfide

Koolstofmonoxide

NO3

O2
NOx

SOX

PREMIUM QUALITY
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garantgum

flexibelmineralen
Cool Roof white · garantgum

GARANTGUM

GARANTGUM APP is extreem sterk, duurzaam, water-
dicht en UV- en weerbestendig. Het gaat jarenlang mee. 
GARANTGUM is 100% Nederlandse topkwaliteit van 
TROELSTRA & DE VRIES, dat geeft zekerheid. Bovendien is 
het eenvoudig en snel verwerkbaar. Dat spaart kosten. Kort-
om: wie rekent, rekent op de kwaliteit van GARANTGUM.

SNEL VERWERKBAAR, MULTITOEPASBAAR

Oude, nieuwe, platte of hellende daken. Brug- en parkeer-
dekken. Dakterrassen en -tuinen. Tunnels, reservoirs en 
betonfunderingen. GARANTGUM is multitoepasbaar. Dank-
zij unieke producteigenschappen en een snelle verwerkbaar-
heid. Afhankelijk van wens en situatie kan GARANTGUM 
worden aangebracht met de brandmethode, de hete-
lucht-las-methode of een speciale koudlijm. Het kan in 
één laag of in combinatie met een onderlaag worden aan- 
gebracht. De leislag afwerking is in talloze kleuren leverbaar, 
zodat ook esthetisch altijd een perfect eindresultaat geleverd 
kan worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

46% 88% 53
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garantgum · white Cool Roof

TOPWERK VAN DENKERS EN 
DOENERS

GARANTGUM is ontwikkeld in het 
laboratorium van TROELSTRA & 
DE VRIES naar de wensen en eisen 
uit de praktijk. Deze toprol dankt zijn 
duurzaamheid aan hoogwaardige 
grondstoffen en een uiterst zorgvuldig 
productieproces. 

GARANTGUM bevat speciaal ontwik-
kelde APP componenten van hoge 
zuiverheid en kwaliteit. Dit zorgt voor 
sterkte, duurzaamheid en UV-besten-
digheid.

De dakrollen zijn zo samengesteld 
dat onder alle omstandigheden een 
perfecte verwerking gegarandeerd is. 
Dit is uniek. Evenals de sterke over-
laphechting. Ook de andere dakrol- 
componenten zoals bitumen en in- 
lages zijn zorgvuldig geselecteerd 
en gecontroleerd door de denkers 
en doeners van TROELSTRA & DE 
VRIES uit IJlst.

wit gemineraliseerd

roof

DE VOORDELEN VAN GARANTGUM

 + Sterke en stabiele dakbedekking

 + Bestand tegen de gevolgen van 
veroudering, weersinvloeden, UV licht en 
temperatuurschommelingen

 + Flexibel

 + Verkrijgbaar met of zonder (gekleurde) 
leislag afwerking

 + Multitoepasbaar: oude, nieuwe, platte of 
hellende daken.

 + Snel verwerkbaar

 + 100% recyclebaar

 + Nederlands fabrikaat
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flagon

Cool Roof white · flagon energy+

EEN NIEUWE GENERATIE 
ÉÉNLAAGSE SYNTHETISCHE 
MEMBRANEN

FLAG, sinds 1963 wereldwijde  
specialist en één van de markt- 
leiders in het produceren van hoog 
technologische synthetische af- 

dichtingsmembranen voor dakterrassen, kunstwerken, 
zwembaden en hydraulische projecten, werd in 2007 het 
nieuwste lid van de SOPREMA groep. Met meer dan 50 
jaar expertise en technische knowhow, slaagt FLAG erin 
om hoogwaardige, zeer performante synthetische dakaf-
dichtingsmembranen te produceren, zoals de productranges 
FLAGON PVC en FLAGON TPO. Bij de productie wordt er 
gebruik gemaakt van een exclusief ontworpen productie 
systeem. Door de unieke productiemethode is FLAGON TPO 
bijvoorbeeld extreen licht en is deze 100% recyclebaar op 
het einde van de levensduur. 

FLAGON ENERGY+

Synthetisch membraan van etheen-propeen rubber, verkre-
gen door co-extrusie van de coating op een polyester dra-
ger. De witte bovenzijde met toevoeging van titanium zorgt 
voor een hoge reflectie en wordt getypeerd door een zeer 
hoge weerstand tegen veroudering en ultraviolette straling. 
FLAGON EP-PR ENERGY+ heeft een goede chemische re-
sistentie. FLAGON EP-PR ENERGY+ wordt geproduceerd in 
een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf. FLAGON 
EP-PR ENERGY+ wordt aangebracht in combinatie met 
door SOPREMA NV/TROELSTRA & DE VRIES geleverde 
accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS
FLAGON SR ENERGY+ (PVC)

FLAGON EP/PR ENERGY+ (TPO)

74%

78%

91%

90%

92

97
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flagon energy+ · Cool Roof white 

energy+

roof

DE VOORDELEN VAN FLAGON ENERGY+

 + Dekmassa TPO 25% lichter dan PVC

 + Hoge weerstand tegen veroudering (UV) en strenge 
weersomstandigheden

 + Voortreffelijke lasbaarheid van de membranen

 + Blijft soepel, ook bij lage temperaturen

 + Exceptionele dimensionele stabiliteit

 + Milieuvriendelijk en niet toxisch

 + Verenigbaar met de meeste thermische isolaties

 + Hoge mechanische weerstand

 + Aanpasbaar aan structurele bewegingen

 + Hoge statische en dynamische ponsweerstand

 + Wortelbestendig en bestand tegen aantasting door micro organismen

 + TPO is verenigbaar met (verouderde) bitumen

 + Levensverwachting van > 25 jaar

 + Vlamvrij werken: mechanische bevestiging of gelijmd systeem. 
Overlappen gelast met warme lucht

 + Hoge milieutechnische kwaliteit (zuiver water rapport)

 + Verkrijgbaar in wit reflecterende uitvoering
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alsan

vloeibaarcoating
Cool Roof white · alsan reflectcoat

ALSAN REFLECTCOAT 

Soprema zet haar duurzaamheidscultuur verder in naar het 
milieu, de veiligheid en de gezondheid van burgers en be-
drijven door de toepassing van ALSAN REFLECTCOAT, een 
witte reflecterende vloeibare coating. 

Dit zorgt voor een verhoogd afkoeleffect en weerkaatst de 
zonnestraling tot 86%, waardoor de warmte niet wordt door-
gegeven aan het gebouw, wat kostenbesparend werkt.

KOSTENBESPARING

Waarom een lichte dakbedekking plaatsen?

Hoge energiekosten zijn vandaag niet meer weg te denken 
uit onze maatschappij. Dit geldt voor zowel de zomer- als 
de wintermaanden. In de wintermaanden zal isolatie de be- 
palende factor zijn. 

Maar wat in de zomermaanden? Stilaan krijgen we meer 
te maken met het “heat island effect” in onze steden en 
randgemeenten. Door onze dichte bebouwing op kleine 
oppervlakten, de aanleg van bestratingen en wegen, 
donkere dakoppervlakken en weinig of geen vegetatie, 
ontstaat opwarming van onze leefomgeving. Koelinstallaties, 
zoals airco units, moeten steeds harder werken om het 
binnenklimaat aangenaam te houden.

Om het “heat island effect” tegen te gaan kunnen bestaande 
daken voorzien worden van ALSAN REFLECTCOAT. 

ALSAN REFLECTCOAT is een coating welke aangebracht 
kan worden op bestaande dakbedekking. Hoogwaardige 
eigenschappen, als mechanische belasting, ponsweerstand 
en flexibiliteit, van de bestaande dakbedekking blijven 
behouden. Daarnaast is ALSAN REFLECTCOAT 
onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en ongevoelig voor 
organische aangroei.

TECHNISCHE GEGEVENS

86% 88% 109
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alsan reflectcoat · Cool Roof white

reflectcoat

roof

REACTIETIJDEN (BIJ 20°C) 

 + Potlife : ca. 15 min. 

 + Regenbestendig : ca. 30 min. 

 + Begaanbaar / bewerkbaar : ca. 1 uur. 

 + Uitharding : ca. 3 uur 

VERBRUIK 

 + ALSAN 178 (Reflect Roof Primer)  
Ondergrond: bituminen of asfalt  
Verbruik: 0,4 - 0,6 kg/m² 

 + ALSAN 973 F (Reflect Roof Coating)  
Ondergrond: voorbehandelen met ALSAN 178 
PRIMER  
Verbruik: 0,5 - 0,6 kg/m² (afhankelijk van de ruwheid 
van het oppervlak) 

De verwerking kan worden uitgevoerd in een 
temperatuurbereik tussen min. +3° C en max. +35° C. 
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referenties
referenties

Cool Roof white · referenties
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referenties
referenties · Cool Roof white
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Geeuwkade 21 - Postbus 2 - 8650 AA IJLST - Nederland
Tel: +31 515 533 000 | Fax: +31 515 533 111

info@troelstra-devries.nl | www.troelstra-devries.nl

TROELSTRA & DE VRIES hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het internationaal erkende kwaliteitssysteem EN ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004, waarbij het systeem onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. 
TROELSTRA & DE VRIES behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

TROELSTRA & DE VRIES tot uw dienst

 Heeft u een vraag over één van onze producten en/of de toepassing hiervan?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, tel +31 (0)515 533 000 of stuur een 
email naar info@troelstra-devries.nl. 

Alle informatie vindt u op www.troelstra-devries.nl

Scan met de Ubleam 
app, beschikbaar op: Download from

Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store


