flexibel

in alle
opzichten

Varyflex® SBS
Zon, vorst, wind of regen? Met Varyflex SBS kan een dak er duurzaam tegen.
In veeleisende situaties met fysieke belasting, trillingen of bewegingen in het dak
of de dakconstructie is deze bitumineuze dakbedekking de beste keus. In alle
opzichten blinkt Varyflex uit door flexibiliteit en in duurzaamheid.

Als het dak veel te verduren heeft,
is Varyflex SBS de beste keus
Varyflex SBS is een gebitumineerde polyester glascombinatie met een coating van synthetisch
rubber (SBS). Dit zorgt voor een groot herstellend vermogen. Varyflex overbrugt moeiteloos
spleten in het dak en vangt ook soepel trillingen, bewegingen en fysieke belasting op. Zelfs bij
lagere temperaturen.
Zekerheid voor jaren en jaren
Sterke en flexibele eigenschappen maken Varyflex tot de
juiste keuze in alle omstandigheden waarbij een dak veel te
verduren heeft. Hierbij valt te denken aan klimaatinvloeden,
maar ook aan fysieke belasting van werkschoenen van
monteurs. Evenals trillingen en bewegingen in het dak of de
dakconstructie, zoals bijvoorbeeld bij stalen daken het geval
is. Door de polyester glascombinatie is de vermoeidheids
weerstand van Varyflex groot. Dat geeft zekerheid voor jaren
en jaren. Met al deze gunstige eigenschappen is Varyflex
uitstekend toepasbaar in nieuwbouw en ronduit ideaal bij
dakrenovatie en onderhoud.
Veelzijdig, vlot en flexibel in verwerking
Plat of hellend dak? Varyflex verwerkt u met het grootste
gemak. Op een groot aantal manieren. Ook bij lage tempe
raturen. Varyflex kan zowel worden gebrand als met warme
bitumen worden geplakt (gietmethode). Bij een eenlaags
mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem met Varyflex
370 worden de overlappen geföhnd of gebrand. Als bij de
verwerking geen open vuur is toegestaan, kunnen de
overlappen met hetelucht goed en duurzaam worden gelast.
Voor elke situatie de beste keuze
Geen dak is gelijk. Omdat elke situatie z’n eigen technische
eisen stelt. Omdat elke klant z’n eigen esthetische wensen

heeft. Om in elke situatie de beste keuze te leveren, levert
Troelstra & de Vries Varyflex in verschillende uitvoeringen,
zoals:
- Varyflex 370K14
- Varyflex 370K24 gemineraliseerd
- Varyflex 370K11
- Varyflex 370K24 WW
- Varyflex 370K23 thermbaan
Meer informatie
Advies en gedetailleerde informatie kunt u opvragen door
te bellen met +31 (0)515 53 30 00 of via onze website
www.troelstra-devries.nl.
Technische gegevens:
Treksterkte

(N/50mm)

700

Nageldoorscheursterkte

(N)

200

Dimensionele stabiliteit

(%)

0,3

Rek bij max. belasting

(%)

35

Lage temperatuur flexibiliteit

(°C)	-20

Vloeiweerstand

(°C)

Niet brandgevaarlijk conform Broof (t1) en NEN6063

Garanties en certificaten

Bitumen
ku n s t s to f

110

Varyflex® SBS wordt geleverd met Venedak-keurmerk, 10 jaar
Venedak garantie en KOMO attest met productcertificaat nr. K11173.
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