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HERTALAN® – AANGENAAM

CARLISLE® Construction Materials produceert vanaf 
de zestiger jaren HERTALAN® EPDM folie. Wij waren 
daarmee Europa’s eerste en zijn nog steeds Benelux’ 
enige producent van EPDM dakbedekking, met 50 jaar 
ervaring.

CCM® produceert en verkoopt naast HERTALAN® 
dakbedekking ook vijverfolie, rubberprofielen, rubber 
mengsels en technische rubberproducten. Veruit het 
belangrijkste product is echter de HERTALAN® EPDM 
folie, die wereldwijd onder meer wordt toegepast 
als dak- en gevelafdichting. Het assortiment van 
HERTALAN® is in de loop der jaren gegroeid en bestaat 
tegenwoordig o.a. uit membranen, dakbanen, stroken 
en loodvervanger.

Als eerste Europese producent van EPDM folies biedt 
HERTALAN® al ruim 50 jaar topkwaliteit. In de loop 

der jaren is gebleken dat onze kennis en ervaring 
een steeds grotere rol speelt. Wij waren dan ook de 
eerste producent van EPDM folie die volledig KOMO 
gecertificeerd was voor alle in Nederland geldende 
daksystemen. Daarnaast waren we de eerste met een 
vliegvuurbestendige EPDM folie geheel conform NEN 
6063. We vinden het belangrijk om onze kennis van 
innovatieve EPDM systemen met onze (potentiële) 
relaties te delen.

Daarom verzorgen we regelmatig trainingen en lezin-
gen voor o.m. verwerkers, ontwerpers, voorschrijvers en 
werkvoorbereiders over allerlei aspecten van EPDM in 
ons eigen communicatiecentrum TechnoPoint.

Dit alles zorgt ervoor dat HERTALAN® een unieke posi-
tie inneemt op de internationale markt. Wij presente-
ren u daarom vol trots deze brochure.

HERTALAN® DAKSYSTEMEN

HERTALAN® levert met hertalan® easy cover en  
hertalan® easy weld twee EPDM daksystemen, waar-
mee u elk dak van de beste bedekking voorziet. Met 
hertalan® easy cover kiest u voor kwaliteit, snelheid 
en gemak. Dankzij de hot bonding membraan tech-
niek kunt u nagenoeg elk dak in één keer afdichten. 
Daarnaast hebben we met de hertalan® easy cover FR 
een variant, die voldoet aan de strenge eisen voor vlieg-
vuurbestendigheid in Nederland. hertalan® easy weld 
is een uniek dakbaansysteem speciaal ontwikkeld voor 
mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. De 
naadverbinding wordt gerealiseerd met hete lucht.

Op de volgende pagina’s leest u alle specificaties van 
onze EPDM daksystemen. Verder vindt u voor het ver-
werken van de dakbedekking een keur aan praktische 
toebehoren en accessoires. Tenslotte informeren we u 
ook in het kort over onze bedrijfsvisie. Over onze full 

service dienstverlening, onze productie, onze eigen 
R&D faciliteiten en ons communicatiecentrum  
TechnoPoint.

Over EPDM en daksystemen kunnen we uren praten. 
In deze brochure hebben we onze passie voor EPDM 
daksystemen zo helder mogelijk samengevat. Leest u 
alles rustig door en neem contact met ons op voor uw 
specifieke wensen en vragen.

Welkom in onze wereld van EPDM daksystemen.
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hertalan® easy cover is een EPDM membraansysteem. Door de speciale 
hot bonding techniek van HERTALAN® worden EPDM banen in de fabriek 
onderling aan elkaar verbonden. Hierdoor produceert HERTALAN® een 
dakbedekkingsysteem waarmee het dak nagenoeg in één keer kan wor-
den afgedicht.

Het werken met een EPDM membraan heeft grote voordelen. Zo wordt 
het aantal naden en dus risico’s tot een absoluut minimum beperkt.

Er zijn veel minder handelingen op het dak te verrichten, waardoor elke 
dakconstructie sneller en effectiever waterdicht is. hertalan® easy cover 
wordt zonder open vuur verwerkt, is worteldoorgroei- en UV bestendig 
en heeft een praktijk gebruiksduur van meer dan 50 jaar (SKZ studie, 
maart 2001).

Een bijzondere ontwikkeling is de hertalan® easy cover FR. HERTALAN® 
biedt met hertalan® easy cover FR een membraansysteem dat volledig 
voldoet aan de strenge eisen van vliegvuurbestendigheid conform de 
norm NEN 6063. 
 

Product  hertalan® easy cover / hertalan® easy cover FR

Leverbaar   membraanrol / membraan knipstuk /  
prefab membraan

Maximale lengte  45 meter

Maximale breedte  in overleg te bepalen

Materiaaldikte  1,20 / 1,30 / 1,50 / 2,00 mm

Toepassingen  losliggend geballast / partieel/volledig gekleefd / 
mechanisch bevestigd

Keurmerken   KOMO K4276 / BBA 91/2728 / ATG

Overig   geschikt voor groendaksystemen / vliegvuurbe-
stendig (NEN 6063) / verwerking voldoet aan NEN 
6050

hertalan® easy weld is een EPDM dakbaansysteem. Tijdens het produc-
tieproces brengen we een UV bestendige, groene EW lasstrook op de 
EPDM folie aan. Tijdens de verlegging worden deze lasstroken met hete 
lucht verhit zodat er tussen de dakbanen onderling een waterdichte 
verbinding ontstaat.

hertalan® easy weld is speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde 
dakbedekkingsystemen, waarbij een bevestiging in een speciaal daar-
voor gecreëerde overlap wordt aangebracht. Zowel op de bovenzijde van 
de onderliggende dakbaan, als op de onderzijde van de overlappende 
dakbaan, zit een groene EW strook. Met hete lucht wordt zorgvuldig 
en snel een zogenaamde groen-op-groen waterdichte naadverbinding 
gerealiseerd.

hertalan® easy weld is uitermate geschikt voor groendaksystemen. De 
naadverbinding van hertalan® easy weld is worteldoorgroeibestendig 
en is voorzien van een Europese keur. hertalan® easy weld wordt zonder 
open vuur verwerkt (NEN 6050), is vliegvuurbestendig (NEN 6063), UV- 
en OZON bestendig en heeft een praktijk gebruiksduur van meer dan 50 
jaar (SKZ studie, maart 2001).

Product hertalan® easy weld / hertalan® easy weld MF

Leverbaar  rol

Maximale lengte  20 meter

Maximale breedte 1400 mm 

Materiaal dikte  1,30 / 1,50 / 2,00 mm

Toepassingen  losliggend geballast / partieel/volledig gekleefd / 
mechanisch bevestigd

Keurmerken   KOMO K4276 / BBA 91/2728 / ATG

Overig  geschikt voor groendaksystemen  / vliegvuurbe-
stendig (NEN 6063) / verwerking voldoet aan NEN 
6050
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TOEBEHOREN, LIJMEN EN KITTEN

HERTALAN® biedt een uitgebreid assortiment toebehoren, accessoires, lijmen en kitten voor het optimaal  
verwerken van onze daksystemen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende soorten  
toebehoren, lijmen en kitten. Voor meer informatie verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

HERTALAN®  
hemelwaterafvoeren

Een PE afvoer met een  
ongewapende gevulkaniseerde EPDM  
slabbe eraan bevestigd, eventueel met  
een EW lasstrook.

HERTALAN® 
flashing

Ongewapend, ongevulkaniseerd  
EPDM rubber dat plastisch  
vervormbaar is en dan in de open  
lucht vulkaniseert. 
 
 

HERTALAN® 
cover strip

Ongewapende, gevulkaniseerde  
EPDM strook die over de volle  
breedte is voorzien van een  
speciale EW laag.

HERTALAN® 
prefab hoeken

Ongewapende, gevulkaniseerde  
EPDM binnen- en buitenhoeken,  
eventueel met een EW lasstrook.  

HERTALAN® 
manchetten 

Ongewapende, gevulkaniseerde  
EPDM manchet voor het inwerken  
van dakdoorvoeren, eventueel  
met een EW lasstrook. Ook leverbaar:  
lichtkoepel manchetten inclusief  
buitenhoeken, eventueel met een  
EW lasstrook.

HERTALAN®  
lijmen en kitten

Compleet assortiment lijmen  
en kitten speciaal ontwikkeld  
voor de verwerking van  
HERTALAN® EPDM  
daksystemen.

HERTALAN® –  WIE ANDERS?

HERTALAN® gaat verder

HERTALAN® is een ervaren partner op het gebied van 
projectbegeleiding. We hebben dan ook alle kennis 
in huis voor een complete dienstverlening, van con-
cept tot realisatie. HERTALAN® biedt een full service 
pakket, van het opleiden van (dak)aannemers tot 
kostenbewaking voor de opdrachtgevers. 

HERTALAN® produceert

Als eerste Europese en Benelux‘ enige producent van 
EPDM folies, ontwikkelen we al meer dan vijf decennia 
toonaangevende EPDM systemen. Ons dealernetwerk 
heeft zich al uitgebreid over de verschillende wereld-
delen. HERTALAN® biedt de klant een breed assorti-
ment topkwaliteit EPDM dak-, gevel- en vochtkerende 
systemen.

HERTALAN® ontwikkelt

Onze eigen R&D faciliteiten zorgen ervoor dat we altijd 
aan de meest recente eisen voldoen. Veelzeggend voor 
de kwaliteit van onze R&D afdeling is dat we de eerste 
waren die een volledig KOMO gecertificeerde folie 
ontwikkeld hebben waarvan de verwerking voldoet 
aan de NEN 6063. 

HERTALAN® ACADEMY

Wij vinden het belangrijk onze kennis over onze inno-
vatieve EPDM systemen te delen met onze (potentiële) 
relaties. Daarom verzorgen we regelmatig trainingen 
en lezingen over allerlei aspecten van EPDM in ons 
moderne communicatiecentrum TechnoPoint.
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