Aabo Unifol POCB
De ultieme éénlaagse dakbaan.

“Een dakbaan als geen ander,
toepasbaar als geen ander. “

Aabo Unifol POCB

De ultieme éénlaagse dakbaan.
Maak kennis met een ongekend sterke en veelzijdige éénlaags
toepasbare superieure dakhuid die door de unieke compound
de beste eigenschappen van zowel kunststof, EPDM als bitumen
dakbedekking verenigd...
Aabo Unifol POCB: het summum van hoogwaardige modificatie.
De dakbaan kent een unieke samenstelling waarin elementen uit
de meest moderne dakbanen en traditionele bitumen samenkomen:
de weerbarstigheid en stevigheid van bitumen, de flexibiliteit
en verwerkingssnelheid van kunststof en de levensduur van
combiproducten gemaakt van EPDM én bitumen.
Aabo Unifol POCB kan op elke ondergrond en in vrijwel alle
omstandigheden worden toegepast in nieuwbouw en renovatie,
en zowel met de brander als met hetelucht worden verwerkt in een
éénlaags systeem. De dakbaan is zowel in een MB (mechanische
bevestiging) als SK(zelfklevende onderzijde en overlap)- versie leverbaar,
naar keuze voorzien van een afwerking met TNT vlies of een prachtige
zwarte fijngranulaat afwerking. Beide rollen zijn ongekend sterk, waarbij
Unifol MB zelfs een ongeëvenaarde scheursterkte van 1400 Newton
behaald! Door de geringe dikte van 3.5mm en de toepassing als éénlaags
systeem kent het de dakbaan bovendien een geringe gewichtsbelasting.

Levensduur, milieu en groendaken

Aabo Unifol POCB is in vergelijking met andere
soorten dakmaterialen in hoge mate UV- en
verouderingsbestendig en heeft als materiaal een forse
levensduurverwachting tot 30 jaar. De garantieperiode is
10 jaar. Aabo Unifol POCB blijft langdurig elastoplastisch.
Dit alles geeft een aanzienlijke besparing op de
frequentie van toekomstige dakvernieuwingen.
Aabo Unifol POCB is ook zeer milieuvriendelijk omdat
het materiaal geen schadelijke stoffen uitloogt en
niet bijdraagt aan globale opwarming, zure regen of
smogvorming. Ook is Aabo Unifol POCB recyclebaar,
Om die reden, en daarnaast vanwege de hoge
worteldoorgroei-bestendigheid in vergelijking met
andere dakbedekkingssoorten, is Aabo Unifol POCB in
een speciale aangepaste groendak-antiwortel-uitvoering
ook leverbaar voor toepassing onder groendaken.
Al deze eigenschappen maken van Aabo Unifol POCB
een dakbaan als geen ander, toepasbaar als geen
ander: de ultieme éénlaagse dakbaan.

Soorten en
esthetische toepassing
Fine Black mineral:
Wanneer het allermooiste uiterlijk telt.

Aabo Unifol POCB met het fraaie Fine Black Mineral is bij uitstek geschikt voor
daken waar ook eisen gesteld worden aan het uiterlijk. De zwarte afstrooilaag
is bijzonder fraai om te zien en geeft de bovenzijde zelfs nog een extra
bescherming mee tegen de eerste UV-verouderingsaantasting.

Fine Black Mineral

TNT-vlies

TNT-vlies:
Wanneer de hoogste verwerkingssnelheid telt.

Aabo Unifol POCB met het TNT-vlies bovenzijde is bij uitstek geschikt voor
daken waarbij het uiterlijk minder belangrijk is en waar het accent ligt op het
snel waterdicht maken van grote hoeveelheden vierkante meters. Na enige
tijd verliest de Unifol POCB geleidelijk zijn zwarte TNT bovenlaag en na deze
onschuldige maar “pluizige” gedaantewisselingsfase heeft deze POCB-soort
zijn uiteindelijke TNT-vrije bovenzijde-uiterlijk bereikt. Unifol POCB met TNT
bovenzijde is het snelst verwerkbaar omdat men tijdens het aanbrengen
geen esthetische zichtlaag hoeft te ontzien en omdat men daardoor sneller
en gemakkelijker kan detailleren. Ook kan men eerder zelfs nog de brander
(weliswaar met beleid) gebruiken om de in totaal 14-15 cm brede overlappen
over de volle breedte dicht te vloeien. Hierdoor kan een dak zonder veel
materiaal-snijverlies snel en effectief waterdicht gemaakt worden.

Aabo Unifol Regular

Voor mechanische bevestiging
Unifol Regular
Unifol POCB TNT boven + TNT onderzijde sterkte 1400 Newton
•
dikte 3,5mm toepassing industriële niet-zicht-daken
•
overlapbreedte 14/15cm bij verdekt mechanisch bevestigen in de overlap
•
overlapbreedte 9/10cm bij volvlaks verlijmde daken
Unifol POCB Fine Black + TNT onderzijde sterkte 1400 Newton
•
dikte 3,5mm toepassing bij utiliteit en met name zicht-daken
•
overlapbreedte 14/15cm bij verdekt mechanisch bevestigen in de overlap
•
overlapbreedte 9/10cm bij volvlaks verlijmde daken

Thermisch lassen:
Unifol Regular met TNT onderzijde.

Overlappen van de beide Aabo Unifol-varianten met TNT onderzijde zorgvuldig lassen met hete
lucht (Leister Bitumat of Leister Elektron) of met beleid grondig branden met een gereduceerde
goed richtbare brandervlam om te voorkomen dat het oppervlak esthetisch beschadigd. Dit
met beleid branden is zeker van extra groot belang bij de Fine Black Mineral afgewerkte Aabo
Unifol POCB soorten. Gerede langs- en kopoverlappen, indien materiaaluitvloei-”veter” na het
thermisch lassen ontbreekt aanvullend rondom afsealen met zwarte Aabo ES2010-sealer. De
overlappen mogen nergens gapen of slecht gelaste zones hebben.
De beide Aabo Unifol POCB soorten met TNT onderzijde en 1400 Newton sterkte zijn geschikt
om 1-laags verdekt mechanisch bevestigd in de overlap te verwerken. Ook volledig volvlaks
lijmen op de ondergrond is een uitstekende optie.

Aabo Unifol POCB kan op speciaal verzoek ook
worden geproduceerd in een intensief gemodificeerd
worteldoorgroei bestendige compound.

Aabo Unifol Regular SK
Met zelfklevende onderzijde
Unifol SK
Unifol POCB TNT boven + SK zelfklevende onderzijde sterkte 900 Newton
•
dikte 3,5mm toepassing industriële niet-zicht-daken
•
de overlapbreedte van de zelfklevende overlappen is 9/10cm
•
toepassing van Aabo SK-UniPrimer volvlaks aangebracht op de ondergrond is verplicht
•
55+% partiele hechting via SK-UniPrimer uitsluitend op lage/gesloten dakconstructies in
windgebied 3
Unifol POCB Fine Black + SK zelfklevende onderzijde sterkte 900 Newton
•
dikte 3,5mm toepassing bij utiliteit en met name zicht-daken
•
de overlapbreedte van de zelfklevende overlappen is 9/10cm
•
toepassing van Aabo SK-UniPrimer volvlaks aangebracht op de ondergrond is verplicht
•
55+% partiele hechting via SK-UniPrimer uitsluitend op lage/gesloten dakconstructies in
windgebied 3

Verwerken zonder Fohn:
Unifol SK met zelfklevende overlappen.

Van de beide de Aabo Unifol SK-varianten zijn net als de gehele onderzijde van de SK rol ook
de overlappen zelfklevend. Daarom hoeft er bij de Unifol SK geen hete-lucht-lasapparatuur of
een brander gebruikt te worden. De overlappen van de SK rollen geven bij temperaturen boven
15-20 graden Celsius een fantastische overlaphechting (primer in de overlappen is verboden).
De beide Aabo Unifol POCB soorten met zelfklevende SK onderzijde en 900 Newton sterkte zijn
vanwege hun betere vormbaarheid geschikt om te verwerken in details zoals dakrandstroken
en voor het inwerken van details. Ook kunnen er volledig zelfklevend aangebrachte daken mee
worden vervaardigd (bij steile daken is deugdelijke verdekte mechanische fixatie op hoogste punt
noodzakelijke tegen afglijden).

Verwerkingsinstructie

De zelfklevende Unifol SK soorten dienen op een vooraf volledig met Aabo SK-UniPrimer
behandelde ondergrond te worden aangebracht om een optimale hechting van de SK-rol op
de ondergrond te verkrijgen. Droogtijd Aabo SK-UniPrimer is minimaal 35 minuten. Bij hoge
luchtvochtigheid of lage temperaturen kan de droogtijd oplopen tot 50 minuten. Aabo SKUniPrimer moet door en door vingerdroog zijn.
Bij de Aabo Unifol SK soort die aan de bovenzijde TNT vlies heeft dient boven de overlapzone het
vrije “flapje” TNT-vlies te worden weggesneden zodat dit niet in de zelfklevende overlap wordt
opgenomen. Bij lagere temperaturen waarbij SK zelfklevende rollen niet meer goed of beduidend
minder goed “plakken” deze alvorens dicht te leggen en aan te walsen eerst wegtrekfolie
verwijderen en oppervlakkig kortstondig 2-zijdig bijverwarmen oftewel thermisch activeren
met een gereduceerde goed richtbare brandervlam of hetelucht handföhn die hoogstens de
zelfklevende bitumen in de overlap activeert tot een uitstekende hechting. De zelfklevende
kop- en langsoverlappen van Unifol SK - na het sluiten en het aanwalsen – altijd rondom afsealen
met zwarte Aabo ES2010-sealer. De overlappen mogen nergens gapen of slecht gekleefde zones
hebben.

Aabo Unifol POCB

Bijzondere eigenschappen
Universeel toepasbaar

Aabo Unifol POCB kan in het juiste producttype worden toegepast in
alle gangbare dakconstructies. Het is met de juiste kennis en in de juiste
productuitvoeringen met de juiste POCB detailkennis geschikt voor volledig
verlijmde partieel gekleefde dakconstructies, mechanisch bevestigde
dakconstructies en losliggend geballaste dakconstructies.
P = partieel gekleefd (alleen SK soorten d.m.v. SK-UniPrimer en 2 meter
randzone volvlaks)
F = volledig gekleefd (TNT onderzijde gelijmd of SK soorten op SK-UniPrimer
behandelde ondergronden)
L = losliggend en geballast (TNT onderzijde met kimfixatie) en SK voor de
randstroken op SK-UniPrimer )
N = mechanisch bevestigd (TNT onderzijde met kimfixatie) en SK voor de
randstroken op SK-UniPrimer)

Gewicht

Aabo Unifol POCB weegt vanwege haar geringe dikte van ca 3,5mm en
vanwege de 1-laagse toepassing weinig. In tegenstelling tot de gebruikelijke
meerlaagse daksystemen die al snel minimaal het dubbele wegen.
Aabo Unifol POCB geeft met haar lagere eindgewicht per m2 een zeer
beperkte gewichtsbelasting op het dak. Gezien de levensduurverwachting
is overlagen ook minder snel aan de orde. Dat is gunstig i.v.m. toekomstige
gewichtsbeperking. Het gewicht per m2 is ten hoogste ca 3,5-4kg p/m2

Vuurvrije verwerking

Aabo Unifol POCB kan geheel conform NEN 6050 vuurvrij worden verwerkt
waardoor risico’s van brand tijdens de verwerking maximaal zijn uitgesloten.

Temperaturen

Aabo Unifol POCB functioneert uitstekend bij zowel extreme vorst als ook
bij de hoogst gemeten buitentemperaturen. Bij hellende daken moet de
zelfklevende of de gelijmde Aabo Unifol POCB aan de nokzijde zeer frequent
mechanisch bevestigd worden om afglijden door lange termijn hitteinwerking te voorkomen. Een nokafdekstrook van Aabo Unifol POCB kan deze
horizontale mechanische bevestigingsrij – waaraan de POCB als het ware
wordt “opgehangen” - keurig aan het zicht onttrekken.

Onderhoud

Daken ongeacht met welk materiaal ze zijn vervaardigd vergen om
meerdere redenen (zoals schade of vervuiling door de natuur, verstopping
afvoeren, detail- en naadcontrole, schade door vuurwerk enz.) altijd jaarlijks
onderhoud. De Aabo Unifol POCB zelf echter is in grote mate onderhoudsarm.
Dit vrijwaart niet van de verplichting om elk jaar reinigend, inspectief en
correctief onderhoud uit te voeren door de uitvoerende partij.

Bouwfysica

Aabo Unifol POCB is qua dampdichtheid vergelijkbaar met moderne bitumen
toplagen. Het advies is om bij een hoogwaardig product als Aabo Unifol
POCB onder de dakisolatie ook een hoogwaardige damprem toe te passen. Bij
toekomstige thermische upgrading (vaak met subsidie) dus bij het erbovenop
aanbrengen van extra isolatie kan de Aabo Unifol POCB in haar 2e leven vaak
zeer nuttig dienst blijven doen als een uitstekende “tussen”damprem. Die
bewerkstelligt dat er niet of nauwelijks inwendige condensatie kan ontstaan
in het nieuwe erbovenop aangebrachte dakisolatiepakket. Het later afdekken
van die isolatie met wederom Aabo Unifol POCB kan zonder bouwfysische
risico’s.

Aabo Unifol POCB

Lijmen, kitten en accessoires
Lijmen en kitten

Aabo Unifol POCB met TNT-vlies onderzijde kan met diverse lijmsoorten op
uiteenlopende vlakke ondergronden verlijmd worden. De keuze voor de toe
te passen lijm is afhankelijk van de soort ondergrond dus van; de afwerking,
de vlakheid, de (on)gelijkmatigheid en stabiliteit van de ondergrond.
Wij voeren verschillende (vaak ook voor EPDM geschikte) lijmsoorten om
Aabo Unifol POCB op vlakke ondergronden te verlijmen:
•
Aabo WebGlue 2-zijdige spuitcontactlijm in voorgevulde drukvaten
inhoud 17kg of 19kg. Ook verkrijgbaar in spuitbussen van 750ml.
•
Aabo verdunde 2-zijdige Spraycontactlijm t.b.v. verwerking met
compressor
•
Aabo TPO/EPDM 2-zijdige Contactlijm ook voor Unifol TNT t.b.v.
handmatig aanbrengen met kwast/borstel
Voor het aan de buitenkant extra waterdicht verzegelen/afsealen van Aabo
Unifol POCB-overlappen voeren wij Aabo ES 2010 (EPDM) overlapsealer
(niet binnen in de overlap zelf gebruiken maar alleen om overlappen af
te sealen.) Voorafgaande aan het afsealen dienen de Aabo Unifol POCBoverlappen grondig gekleefd en/of volledig thermisch gelast of (met beleid
gebrand) te zijn. Let op: Lijmen om Aabo Unifol POCB op ondergronden te
verlijmen zijn ongeschikt voor toepassing in overlappen dus geen lijm in de Aabo
Unifol POCB-overlappen gebruiken!

Accessoires

Aabo Unifol POCB kent geen specifieke belangrijke nevenproducten. De
accessoires en hulpproducten die voor bitumen dakbedekkingen worden
toegepast kunnen ook voor Aabo Unifcol POCB gebruikt worden.
Aabo SK-UniPrimer wordt gebruikt om de Aabo Unifol SK (dus de
zelfklevende versies) optimaal op de meest uiteenlopende ondergronden te
laten hechten (nooit op EPS/XPS). Aabo Trading schrijft bij de SK soort altijd
voor om de ondergrond verplicht voor te behandelen met Aabo SK-UniPrimer.
Let op: Aabo SK-UniPrimer is ongeschikt voor toepassing in overlappen!
Leister Bitumat lasautomaat 380 Volt welke veelvuldig wordt gebruikt om
de overlappen van Aabo Unifol POCB bedrijfszeker en met een constante
laskwaliteit dicht te lassen. Seal daarna af met Aabo ES 2010 overlapsealer.
Aabo Trading levert de Leister Bitumat uit voorraad. Huren is ook mogelijk.
Leister Electron handfohn 220 Volt met 70mm lasmondstuk wordt gebruikt
om overlappen op kleinere daken of bij details handmatig dicht te lassen.
Seal daarna af met Aabo ES 2010 overlapsealer.

Accessoires voor indirect mechanisch bevestigen

AaboFix mechanische bevestigingsmiddelen met metalen volgplaatjes
en/of kunststof tules. Aabofix bevat het meest uitgebreide assortiment aan
geschikte bevestigingsmiddelen voor Aabo Unifol POCB.
Het is van groot belang dat de volgplaatjes zich zo diep verdekt in de overlap
bevinden dat er minimaal 7,5cm overlap-las gemaakt kan worden zonder
dat er zich in deze geföhnlaste zone volgplaatjes bevinden. De overlappen
voor mechanisch bevestigen zijn 14-15cm. Met de brander mag de volledige
overlap van 15cm breed wel worden gesloten. Dat geeft bij zorgvuldig
grondig “doch met beleid” branden over die volledige overlapbreedte een
hogere windweerstand omdat de volgplaatjes daardoor niet kunnen kantelen
bij zware windbelasting. Bij lasautomaten kan alleen de laatste 7,5cm van de
14-15cm brede overlap worden gelast. Daar worden de volgplaatjes niet in
het gelaste deel van de overlap ingesloten maar in de verdekte flap ernaast.

Álles voor het dak.
Aabo Trading, opgericht in 1987, is qua aantal vestigingen en aantal
medewerkers veruit Nederlands grootste, ongebonden groothandel
in dakmaterialen en aanverwante artikelen. Daar zijn we heel trots
op. Het is die ongebondenheid die ons in staat stelt om steeds een
eigen marktbenadering te kiezen en ervoor gezorgd heeft dat wij
zijn uitgegroeid tot de meest complete aanbieder voor álles dat
met het dak te maken heeft. Of het nu gaat om dakmaterialen,
bevestigingsmiddelen, duurzame- en energiecreërende dakoplossingen, gereedschappen, dakveiligheid of hoogwaardig
zetwerk uit eigen zetterijen: wij hebben de materialen én de kennis
in eigen huis en eigen beheer. Onze filosofie is om voor onze klanten
de ultieme dakenpartner te zijn die álles voor het dak heeft en álles
voor het dak geeft...

Álles voor het dak.
Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.

Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.

Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.

www.aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.

