
Aabo Plura R
Revolutionaire Renovatie



Als grootste ongebonden leverancier voor het vlakke 
dak heeft Aabo Trading zich ten doel gesteld om 
een hoogwaardig assortiment aan dakbdekkings-
materialen met verregaande service en advisering 
van hoog niveau te blijven leveren. Voor renovatie 
van oude platte gemineraliseerde of met granulaat 
afgewerkte bitumineuze daken levert Aabo Trading 
een Revolutie met een hoofdletter R: Aabo Plura R. 
Ontwikkeld om gemak, kwaliteit, snelheid en grote 
zekerheid voor renovatiewerkzaamheden op niet-
hellende daken te brengen. 

Dakrenovatie door dakinnovatie
Aabo Plura R renoveert oude leislagdaken op een nooit 
eerder vertoonde manier. Alle traditionele gebruiken 
gaan overboord als Aabo Plura R aan de horizon 
verschijnt. De innovatieve opbouw van de Plura R 
Renovatierol richt zich niet alleen naar de bovenkant 
zoals alle bestaande systemen, maar vooral ook op de 
onderzijde, die van een zeer speciale samenstelling is.

Het bitumenmengsel van de onderzijde heeft een extreem lage temperatuur- 
bestendigheid en is bij zeer intensief branden in staat om met de waterdun 
geworden bitumenvloei de oude nog vastzittende leislag volledig te 
overspoelen /  omspoelen en volledig homogeen in te sluiten. Zodanig dat 
er een massief niet meer te scheiden dakbedekkingspakket ontstaat uit Aabo 
Plura R en het oude gemineraliseerde dakbedekkingspakket. De speciale 
bitumen van de onderdeklaag heeft als eigenschappen: enorme hechting 
op oude gemineraliseerde of met granulaat afgewerkte bitumineuze daken, 
zeer snelle hoogvloeibare karakteristiek, hoge elasticiteit en zeer lage 
temperatuur-flexibiliteit. Het resultaat: een revolutionaire dakinnovatie.

Ideaal voor oude leislagdaken  
(NIET voor kale bezande/betalkte dakvlakken)
Het Aabo Plura R renovatiesysteem is speciaal ontworpen om oude 
leislagdaken te renoveren in één arbeidsgang. Een brandgevaarlijke 
bitumenprimer is niet meer nodig. De oude gemineraliseerde dakbedekking 
dient alleen droog te zijn en ontdaan van vuil en losse delen. Dus kortom 
goed schoon en droog! Primer is dus ook niet meer van toepassing!
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“Aabo Plura R renoveert oude leislagdaken 
op een nooit eerder vertoonde manier.  “



De snelvloeiende onderzijde van het Aabo Plura 
R Revolutionaire Renovatiesysteem dient uiterst 
grondig, volledig en tot zeer dun vloeibaar te worden 
verwarmd met een dakrollenbrander. Bij toepassing op 
dakhellingen van 10 tot 45 graden dient het systeem 
bovenaan ter voorkoming van afglijding mechanisch 
te worden bevestigd / opgehangen bij elke hoogst 
gelegen kopoverlap middels een rij dakschroeven 
met volgplaatjes. Bij nokken dient de mechanische 
bevestigingszone met additionele afdekstroken 
(nokstroken) waterdicht te worden afgewerkt. Niet 
toepassen op daken steiler dan 45 graden.

De speciale compound van de rol –mits uiterst vloeibaar 
gestookt- zorgt voor een volledige inkapseling van de 
oude leislag-dakbedekking. Hierdoor wordt dampdruk 
met blaasvorming als desastreus gevolg meestal 
voorkomen.
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“Ideaal voor oude leislagdaken”

Advies: Parallel verwerken
Parallel -evenwijdig- verwerken aan de oude 
dakbedekking is het advies dat wij u geven, maar dan 
zodanig dat de overlappen van de oude dakbedekking 
en de overlappen van het Aabo Plura R systeem 
gelijkelijk ten opzichte van elkaar verspringen. Dus niet 
kruislings branden. Zo creëert u de grootste zekerheid.

De proef op de som
Als u goed gereinigd heeft en zorgvuldig gebrand 
heeft op een droge ondergrond, dan zult u bij controle-
insnijdingen tot uw verbazing en grote tevredenheid 
constateren dat zelfs de oude leislag niet of nauwelijks 
terug te vinden is en volledig omsloten. De oude en 
nieuwe dakbedekking zijn EEN geheel geworden. Dit is 
nog nooit eerder vertoond! Bitumagie!

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 dak-
oplossingen, 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...
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Last but not least: de bovenzijde
Helaas ditmaal niet de hoofdrol; de altijd zo belangrijke bovenzijde. Dit is echter geen bagatellisering, 
integendeel. Vanzelfsprekend is de bovendeklaag samengesteld uit een selectie van de beste en de 
meest weers- en verouderingsbestendige componenten. Daarnaast is de bovendeklaag tijdens de vlotte 
verwerking goed beloopbaar. Aabo Plura R is altijd gemineraliseerd dus afgewerkt met ofwel leislag 
ofwel granulaat.

Wereldwijd de favoriet
Elke vakman wereldwijd kiest bij renovatie van oude leislagdaken deze rol als zijn favoriet. 
Internationaal is het Aabo Plura R renovatiesysteem het snelst groeiende systeem in deze sector van 
dakspecialisatie. Ook Europa ligt vol met goede referenties. Aabo Plura R is eenmaal verwerkt niet meer 
weg te branden uit de herinnering van de vakman. Zij willen na een ervaring meestal niets anders meer 
als het om renovatie van oude van leislag voorziene daken gaat. 

Voor de dakdekker en voor de opdrachtgever: het is een win/winsysteem met een superperformance 
voor iedereen.

Voorbereiding oude ondergrond
- Vuil verwijderen, desnoods met de hogedrukspuit
- Losse delen en losse leislag volledig verwijderen
- De oude leislag of granulaat toplaag moet door en door droog zijn.

Indien er blazen voorkomen in het oude dakpakket: 
- Blazen volledig opensnijden en geheel droogstoken
- Let hierbij specifiek op de randen, daar mag straks geen nieuwe blaas ontstaan tussen de lagen.
- Weggesneden deel “vullen” met een daarin passend stuk gesneden strook Aabo Plura R
- Daarna als de ondergrond volledig droog is de Aabo Plura R volledig gebrand op die het volledige 
oude dakvlak aanbrengen
- Gereinigde / geprepareerde ondergrond niet primeren of voorsmeren

Nu kan het Aabo Plura R renovatiesysteem worden aangebracht waarbij de langs- of zijoverlappen 
10cm dienen te zijn en de kop- of eindoverlappen ten minste 20cm. 

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Rotterdam B.V.
T:088-9965650, rott@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl

Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Binnenkort ook in 
Hoogeveen!

Instructie kopoverlappen branden met Plura R

Kopoverlappen branden van Plura R is een kunst. Veel dakdekkers branden mooie kopoverlappen 
voor het zicht maar deze zijn niet waterdicht. Als je ze lostrekt dan zie je de leislag van de 
onderliggende rol en dat is absoluut niet wenselijk.

Voordat de Plura R, bij de kopoverlap, de onderliggende Plura R rol overdekt moet de 
onderliggende rol met de brandervlam extreem hard worden verwarmd en tot zo goed als 
vloeibare bitumen zijn gestookt waarin haar eigen leislag reeds wil wegzinken... 

Als je daarna de kopoverlap afmaakt door de bovenliggende Plura R rol daar overheen te branden 
dan vloeit deze eigenlijk te snel want deze rol is gemaakt om veel dun vloeibare bitumen te geven. 

Direct daarna moet de overdekkende rol zeer uitgebreid en zeer zorgvuldig worden aangedrukt.. 
daarbij puilt de bitumen van de onderliggende laag langs haar eigen leislag laag omhoog en 
maakt contact met de snelvloeiende bitumen vanaf de bovenzijde. 

De leislag (of granulaatkorrels) zijn nu individueel volledig omhuld met bitumen en kunnen 
omdat zij elkaar niet meer raken binnen in de eindoverlap en ook geen vocht meer aan elkaar 
doorgeven waardoor de overlap niet kan los vriezen en ook niet door inwendige blaasvorming 
gaat disfunctioneren.


