
Zon refl ecterende
witte dakafwerking

Realiseer snel
een Cool Roof

duraSTRONG SR tegels zijn ontworpen om op platte daken 

zonlicht te refl ecteren en nauwlijks warmte te absorberen. 

Het systeem kan uw pand/woning tot 5 graden celsius koeler 

houden. Uw huidige dakbedekking wordt beschermd en 

gaat tot twee maal langer mee.
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Warmtewerend: SRI 108

Energie besparend

Hoger rendement zonnepanelen

Brandveilig

Extreem lange levensduur



Wat levert het plaatsen van de 
duraSTRONG SR tegels op 

Voor u
duraSTRONG SR tegels zijn ontworpen om zonlicht / 
warmte te refl ecteren. Het systeem kan uw pand of wo-
ning tot 5 graden celsius koeler houden. De isolerende 
werking draagt bij aan de totale isolatiewaarde van uw 
gebouw. Zonnepanelen die op de tegels zijn geplaatst 
kunnen tot 15% meer rendement geven. De panelen 
vormen een brandveilige laag tussen een PV installatie 
en uw bestaande dak. Wanneer de bestaande dak-
bedekking in goede staat is zal de levensduur hiervan

aanzienlijk worden verlengd. Er is minder kans op 
beschadigingen aan de dakbedekking door bijvoorbeeld 
het belopen of het plaatsen van PV installaties. Minder 
geluidsoverlast van buiten door het geluiddempende 
eff ect van de panelen. U draagt bij aan de circulaire 
economie en het tegengaan van het Urban Heat Island 
Eff ect.

Voor meer informatie en technische specifi caties:
www.sofsurfaces.eu 
info@sofsurfaces.eu

Voor het milieu
De energie behoefte voor zowel koelen als verwarmen 
neemt af. Zonnepanelen leveren meer groene stroom. 
De tegels zijn voor 94% gemaakt van gerycycled rubber 
en voor 2% uit hergebruikt PVC. Het materiaal 
degradeert nauwelijks en heeft een extreem lange 
levensduur. Mochten de panelen om wat voor reden niet 
kunnen worden hergebruikt dan kunnen ze eenvoudig 
weer tot grondstoff en worden vermalen.

Installatie: de tegels worden gelegd zonder gebruik te 
maken van speciaal gereedschap. De tegels haken in 
elkaar en hoeven niet te worden verlijmd. 

Onderhoud: de toplaag is inert en blijft daardoor schoon. 

Inspectie bestaand dak: Er kunnen eenvoudig een 
aantal tegels verwijderd worden om het dak te kunnen 
inspecteren. 

Vervangen bestaand dak: De tegels worden verwijderd, 
tijdelijk opgeslagen en weer terug gelegd.

Afmetingen: 610x610x51 mm. 
Gewicht: 10.8 kg per tegel, 28.8 kg per m2.Voor meer informatie en technische specifi caties:

www.sofsurfaces.eu 
info@sofsurfaces.eu
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