
Partner in duurzame daken

BIIG® is een hoogwaardige APP-gemodificeerde dakbedekking met dubbele wapening van glas- en polyestervlies. BIIG® combineert een 

hoog verwekingspunt met een lage temperatuursflexibiliteit. Door plaatsing van het glasvlies bovenin het membraan, is een absolute 

verouderingsongevoeligheid gewaarborgd. Het maakt het membraan dimensioneel stabiel en geeft het een hoge ponsweerstand. BIIG® 

is uitstekend vliegvuurbestendig conform NEN6063 en EN1187 (1 + 2).

BIIG® Regular kan met succes worden toegepast in een 

veelvoud van applicaties zowel in nieuwbouw als renovatie: 

 » Losliggend/geballast

 » Partieel gebrand/gelijmd*

 » Volledig gebrand/gelijmd*

 » Mechanisch bevestigd

* Met behulp van de speciaal voor BIIG® ontwikkelde IIGO TACK bitumineuze koudlijm.

Aan te brengen door The Roofers, een netwerk van door BIIG® 

geselecteerde dakdekkersbedrijven.

 » Een verwachte gebruiksduur van meer dan 30 jaar.

 » Extreme weerstand tegen veroudering: het anorganische 

glasvlies geplaatst aan de bovenkant van het membraan 

fungeert als een pantser tegen UV-stralen.

 » Absolute dimensionale stabiliteit: de glas- en polyestervlies 

wapening zorgt ervoor dat craquelé en krimp zijn uitgesloten.

 » Weerstand tegen beschadigingen: eveneens vanwege 

de dubbele wapening is BIIG® een membraan dat extra 

bescherming heeft tijdens verwerking, betreding van het 

dak en bij extreme weersomstandigheden zoals hagel.

 » Een opvallend gunstige en unieke prijs/kwaliteitsverhouding.

 » Uitstekend vliegvuurbestendig.

 » 10-Jarige all in verzekerde garantie (materiaal 

plus arbeid), ondergebracht bij Allianz.

 » Nagenoeg onderhoudsvrij: slechts een eenvoudige 

jaarlijkse inspectie/reinigings beurt volstaat.

BIIG® is voor Nederland voorzien van het KOMO/KIWA attest 

met productcertificaat onder nummer K14350 en het BSB 

productcertificaat K 21834 Milieuverklaring BRL 9327.
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Partner in duurzame daken

BIIG® wordt geleverd in een tweetal diktes te weten 4 en 

5 mm, al of  niet in een HP uitvoering. HP staat voor High 

Performance. Deze wordt verkregen door toepassing van een 

extra stevig polyestervlies. BIIG® HP is daardoor bij uitstek 

geschikt voor toepassing in parkeerdaken, tunnels, bruggen 

en ondergrondse parkeergarages.

 » Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

 » Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden en isolatie

 » Toepasbaar op omgekeerde daken

 » Toepasbaar als één- of  tweelaags systeem

Eenheid BIIG 4 BIIG 4 HP BIIG 5 BIIG 5 HP

Dikte mm (±0,2) 4 4 5 5

Breedte m (±0.02) 1,10 1,10 1,10 1,10

Lengte m (±0,02) 7,27 7,27 7,27 7,27

Oppervlakte m2 8 8 8 8

Gewicht kg ±0,2 35 36 45 46

Rollen per pallet Aantal 25 25 23 23

Wapeningen

Polyestervlies g/m2 (±10%) 150 250 150 250

Glasvlies g/m2 (±10%) 55 55 55 55

Koudebuigzaamheid

Afwezigheid van scheurtjes  

Ø doorn 30 mm-180°- 5 sec

°C < -20 < -20 < -20 < -20

Treksterkte

Longitudinaal N >675 >1150 >675 >1150

Transversaal N >650 >1150 >650 >1150

Weerstand tot breuk

Longitudinaal % >50 >55 >50 >55

Transversaal % >50 >55 >50 >55

Inscheursterkte

Longitudinaal N >200 >250 >200 >250

Transversaal N >200 >250 >200 >250

Uitvoeringen Toepassingen
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