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Dezelfde kwaliteit 
aan een betere prijs!
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Dezelfde kwaliteit 
aan een betere prijs!
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OVER ONS

HET VERHAAL ACHTER DE ORKA

TB& zorgt voor al uw waterdichtingssystemen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten. Met 

zowel systemen in roofing, EPDM en PVC kunnen wij u het meest complete assortiment van de markt 

aanbieden. Met onze jarenlange ervaring staan wij u bij met deskundig advies. Wij garanderen u hoge 

kwaliteit en langdurige bescherming voor uw dak, gevel of vijver. 

Wij werken samen met verschillende fabrikanten binnen en buiten Europa, voor betere kwaliteit aan 

een goede prijs. Iedere klant krijgt bij ons persoonlijke service en een waterdichte oplossing op maat, 

ongeacht de grootte van het project.

Onze ervaring in combinatie met kwalitatieve producten, zorgt voor het beste resultaat!

De orka is één van de sterkste dieren in het water. Dit reflecteert zich bij TB& in onze sterke, 

waterdichte systemen. De orka is het meest verspreide zoogdier ter wereld, ze leven in elke 

oceaan. Met TB& willen we overal en voor elke toepassing het meest complete assortiment 

aanbieden. Orka's zijn intelligente dieren en kunnen goed communiceren. Ook bij TB& staat 

de communicatie met de klant centraal en willen we dat al onze klanten zich erkend voelen en 

overtuigd blijven dat ze de juiste keuze hebben gemaakt op het vlak van waterdichting.

Sterk

Waterdicht

Duurzaam

Wereldwijd

TB&TB&
roof protection
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Voordelen

TOPLAAG

TOPFLEX WHITE

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende 

eigenschappen en een composiet-polyester combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Toepassingen

Voor waterdichting van platte daken met 

behulp van brander of losliggend ballast.Mooi afgewerkt met premium wit granulaat

Verhoogt thermische prestaties van de isolatie

Verhoogt rendement van technische installaties en 

zonnepanelen op het platte dak

Koelend en reflecterend

Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2

Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie

Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte

Inlage: composiet-polyester dwarsversterkt 180g/m²

Certificaten

› Productie ISO 9001 & 14001

› 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn

› EN 13707

› FPC certificaat (registratie nr. 0809)

› Certificaat nr. 0809-CPR-21003667
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Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting 

systemen van platte daken met behulp 

van brander of losliggend ballast.

Voordelen

TOPFLEX BLACK

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende 

eigenschappen en een composiet-polyester combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m  /  5,0 m x 1 m

Mooi afgewerkt met premium zwart granulaat

Beschikbaar in zowel 7,5 m als 5 m rollen

Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2

Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie

Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte

Inlage: composiet-polyester dwarsversterkt 180g/m²

Koude buig van -25 °C

Certificaten

› Productie ISO 9001 & 14001

› 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn

› EN 13707

› FPC certificaat (registratie nr. 0809)

› Certificaat nr. 0809-CPR-21003667
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TOPGUM BLACK

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende 

eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Voordelen

Bovenzijde afgewerkt met premium zwart granulaat

Onderzijde voorzien van een wegbrandfolie

Vliegvuurbestendig – Broof T1-T2

Inlage: polyester-glascombinatie 180g/m²

Toepasbaar in een één- of meerlaags systeem

Aangename verwerking, zelfs bij hoge 

buitentemperaturen

Certificaten

› Productie ISO 9001 & 14001

› 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn

› EN 13707

› FPC certificaat (registratie nr. 0809)

› Certificaat nr. 0809-CPR-21003667

TOPLAAG

Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting 

systemen van platte daken met behulp 

van brander of losliggend ballast.
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› Productie ISO 9001 & 14001

› 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn

› EN 13707

› FPC certificaat (registratie nr. 0809)

› Certificaat nr. 0809-CPR-21003667

TOPLAAG

Voordelen

MFT MONO

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit een boven coating in amorphous poly alpha olefin (APAO) en 

een onder coating elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas 

combinatie als wapening.

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Geen voetstappen door speciale boven coating

Kwalitatieve afwerking met premium zwart granulaat

Vliegvuurbestendig – Broof T1

Mogelijkheid tot regenwaterrecuperatie

Zeer goede hechting en weerstand tegen de hitte

Inlage: polyester-glas combinatie 180g/m²

Perfecte verwerking in zowel zeer warme 

als koude omstandigheden

Toepassingen

Toplaag voor twee laagse waterdichting 

systemen van platte daken met behulp 

van brander of losliggend ballast.
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ALU STICK

Voordelen

Aluminium beklede, met folie bedekt, zelfklevend dampremmend membraan dat helpt om condensatie 

onder controle te houden en zorgt voor optimale prestatie van de onderdelen van het daksysteem.

Afmeting: 7,5 m x 1 m  /  5,0 m x 1 m

Aanbrengen met

SA PRIMERVlamvrije, zelfklevende technologie

Sterk, mechanisch resistent membraan

Aluminium bekleed

Eenvoudige, snelle plaatsing

Minder risico op condensatie

Bestand tegen voetstappen

Toepassingen

Volledig koud aangebrachte dampremmende laag die kan gebruikt 

worden in combinatie met bitumineuze of enkellaagse warmdaksystemen. 

Compatibel met houten en metalen daken en ideaal om te gebruiken 

in gebieden die vatbaar zijn verhoogde temperaturen en vochtniveaus, 

zoals fabrieken, zwembaden en sportscholen.
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SA PRIMER

TOEBEHOREN

Voordelen

Primer op basis van oplosmiddelen van synthetisch rubber en harsen. Speciaal ontworpen om te 

gebruiken met alle zelfklevende membranen en dampremmende lagen.

Inhoud: 22 L

EPS-compatibel

Niet-MECL

Onmiddellijk op een gegrond oppervlak lopen

Regelbare en instelbare spraytoepassing

Eenmaal aangebracht, binnen 1-2 min. droog

Toepassingen

Primer kan worden aangebracht op 

metalen ondergronden, bitumineuze 

materialen, materialen op houtbasis 

en isolatieplaten.



1010 ONDERLAAG

TOPSTICK AERO F/ZK

Zelfklevende, dampdrukverdelende onderlaag samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen 

en een polyester-glas combinatie inlage.

Afmeting: 10 m x 1 m

Voordelen

Bovenzijde afgewerkt met een wegbrandfolie

Onderzijde is voorzien van zelfklevende 

dampdrukverdelende strepen

De langse naad is zelfklevend waardoor deze 

niet gelast moet worden

Snelle plaatsing

Toepassingen

Partieel zelfklevende onderlaag 

welke zonder primer te plaatsen is 

op de hiervoor goed gekeurde ALU 

gecacheerde pir isolatie. Dankzij de 

partiële verkleving geeft deze rol ook 

perfecte dampdrukverdeling. Hierdoor 

wordt blaasvorming uitgesloten.  
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EPDM & PVC

TOPLAAG

De juiste dakbedekking voor uw dak

De aangewezen materiaalsoort hangt af van verschillende factoren zoals de dakopbouw, het voorziene 

budget, de gewenste levensduur, omgevingsfactoren, ... Met zowel systemen in roofing, EPDM en 

PVC kunnen wij u het meest complete assortiment van de markt aanbieden. Elk materiaal heeft eigen 

specifieke eigenschappen, daarom staan wij u graag bij met technisch en deskundig advies.

U kan onze EPDM & PVC dakbedekking raadplegen op onze website: www.tben.eu

Logicroof V-GR

TB& Hydroseal

Logicroof V-RP

TB& Hydrostick

Logicroof V-GR FB SA

TB& Hydrogard 

TB& Hydrogard 
Fleece Pre-Tape
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ACCESSOIRES

Uw dak is pas compleet met de juiste toebehoren

TB& biedt niet alleen oplossingen voor waterdichtingssystemen, maar ook alle mogelijke toebehoren 

die nodig zijn voor de afwerking van uw dak. Een perfecte afwerking is de beste garantie voor een 

duurzaam dak. Daarom bieden we lijmen, kitten, accessoires, gereedschap, ... om uw nieuwbouw of 

renovatieproject tot in de puntjes af te werken. 

U kan alle toebehoren raadplegen op onze website: www.tben.eu



Adres
Ambachtsstraat 9A

2450 Meerhout

Telefoon
+32 (0)3 440 34 04

E-mailadres
info@tben.eu

Website
www.tben.eu

DE SLIMME KEUZE IN WATERDICHTING 
VOOR UW DAK, GEVEL & VIJVER

TB&TB&
roof protection




