
De slimme, circulaire oplossing 
voor platdakbedekking

Leadax Roov



We staan in Nederland voor een grote uitdaging: een economie die in 2050 volledig 

circulair is en een gehalveerd grondstofverbruik in 2030. De bouwsector dient 

hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Bij Wienerberger werken we dan ook aan 

de verduurzaming van ons productportfolio. Daarom bieden we nu Leadax Roov.  

De circulaire witte dakbedekking voor platte daken.

“ EEN AANZIENLIJK  
LAGERE MILIEU-FOOTPRINT 
DAN VERGELIJKBARE  
OPLOSSINGEN VOOR HET 
PLAT DAK.”

Bekijk de video op
wienerberger.nl/leadaxroov

Leadax Roov
Het nieuwe groen is wit: 

Gerecycled PVB-folie, lage milieu-footprint
Leadax Roov is een slimme, verantwoorde en 
onderhoudsarme oplossing voor dakbedekking  
op een plat dak. Het wordt gemaakt met PVB-folie: 
een reststroom uit veiligheidsglas, waarvan jaarlijks 
liefst 1,5 miljard kilo beschikbaar is in Europa. Door 
dit te gebruiken als belangrijkste grondstof voor 
Leadax Roov, dragen we bij aan het verantwoord 
verwerken van deze afvalberg én creëren we een 
circulaire oplossing voor platdakbedekking.

Leadax Roov is uitstekend recyclebaar en heeft een 
aanzienlijk lagere milieu-footprint dan vergelijkbare 
oplossingen voor het plat dak. Daarmee draagt de 
toepassing van Leadax Roov bij aan een betere 
MPG-score (MilieuPrestatie Gebouwen).



het beste naar boven
Samen brengen we

Leadax Roov is dé nieuwe circulaire platdakbedekking. Met Leadax Roov  

bied je opdrachtgevers een duurzaam en grotendeels circulair alternatief voor 

dakbedekking op het plat dak om bij te dragen aan een betere MPG-score 

(MilieuPrestatie Gebouwen). Leadax Roov is op de drie verschillende manieren  

toe te passen.

“ AAN HET EINDE VAN  
DE LEVENSDUUR  
WORDT LEADAX ROOV 
GERECYCLED.”

De perfecte basis voor elk dak
Het nieuwe groen is wit, dat is de belofte van 
Leadax Roov. Door de witte, reflecterende kleur 
zorgt Leadax Roov voor een hoge reflectie van 
de zonnestraling, met een koeler binnenklimaat 
en mogelijke energiebesparing tot gevolg. Een 
wit dak is bovendien de perfecte basis voor 
zonnepanelen. Leadax Roov is daarnaast 
geschikt voor toepassing onder bijvoorbeeld  
een sedum- of recreatiedak.

Meer weten over onze 
duurzaamheidsambities?  
Kijk op wienerberger.nl/duurzaamheid

Mechanisch, in de overlap bevestigd daksysteem
Bij een mechanisch, in de overlap bevestigd 
daksysteem wordt Leadax Roov mechanisch 
bevestigd in de overlap van de dakbanen aan de 
onderliggende dakconstructie. De naden worden 
vervolgens aan elkaar verbonden met Leadax Roov 
Bio bind. Aan het einde van de levensduur kan het 
platdakmateriaal volledig worden gerecycled.

Mechanisch bevestigd daksysteem
Bij een mechanisch bevestigd daksysteem, 
wordt Leadax Roov op het dak bevestigd 
middels een LRS strook die vooraf 
met schroeven is vastgemaakt aan de 
onderliggende dakconstructie. Aan het einde 
van de levensduur blijven er bij demontage 
enkele smalle bevestigingsbanen achter op 
het dak.

Losliggend geballast daksysteem
Bij een losliggend geballast daksysteem ligt 
Leadax Roov los op de dakconstructie. Een 
ballastlaag zorgt ervoor dat het daksysteem 
onder alle omstandigheden op z’n plek blijft 
liggen. Aan het einde van de levensduur kan het 
platdakmateriaal volledig worden gerecycled.



inclusief alle toebehoren
Compleet systeem

Leadax Roov is eenvoudig op het dak te verwerken zonder gebruik van vuur of hitte. 

De makkelijk hanteerbare rollen hebben een handzaam formaat van 1 m hoog en 

12,5 m lang en een gewicht van slechts 1,8 kg per m2. Voor een probleemloze 

verwerking op het plat dak zijn verschillende accessoires beschikbaar.

LRS strook, Leadax Roov 
binnenhoek en buitenhoek
Voor een snelle verwerking. 
Gemaakt van PVB.

Leadax Roov Bio bind,  
High Tack sealant en  
vloeibare PVB
Voor een stevige  
(naad)verbinding en  
waterdichte afdichting.

Leadax Roov HWA  
onderuitloop en zijuitloop
Voor het afvoeren van water 
recht naar beneden en naar  
de zijkanten. Voorzien van een 
PVB manchet.

Vertrouwde service,  
verzekerde garantie
Als je met Leadax Roov aan de slag gaat, 
kun je rekenen op de vertrouwde service 
van Wienerberger, inclusief verzekerde 
garantie. Wij bundelen internationale 
expertise en kennis over de gehele 
gebouwgeschil en bieden je professionele 
ondersteuning. In ons Xperience Center 
in Elst maak je uitgebreid kennis met 
Leadax Roov en via onze website vraag je 
eenvoudig de technische specificaties en 
verwerkingsvoorschriften op.

Het daksysteem van Leadax Roov heeft 
een standaard verzekerde productgarantie 
van 10 jaar, mits aangebracht door een 
gecertificeerde dakdekker. Deze garantie is 
gelimiteerd tot de Leadax Roov dakbaan, 
indien verwerkt in combinatie met de 
bijbehorende producten. Daar bovenop 
dient op jaarlijkse basis onderhoud 
gepleegd te worden aan het dak.  
De gemiddelde levensduur van Leadax 
Roov bedraagt 50 jaar.

Meer weten over  
de accessoires en tools? 
Kijk op wienerberger.nl/leadaxroov
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Wienerberger B.V.
Verkoop Leadax Roov
T 088 - 118 51 11
www.wienerberger.nl/leadaxroov

Samen bouwen aan 
duurzaamheid en circulariteit 
Wienerberger is een toonaangevende leverancier van duurzame en circulaire bouw- en 
bestratingsoplossingen. Samen met opdrachtgevers en partners zoekt Wienerberger steeds naar 
nieuwe toepassingen om onze (toekomstige) leefomgeving vorm te geven. De strategie van 
Wienerberger is gericht op het verlengen van de levensduur en het continu verhogen van het gebruik 
van te recyclen materialen. Circulariteit is een centrale pijler in het duurzaamheidsprogramma: in de 
toekomst moeten alle nieuwe producten voor 100% herbruikbaar of hoogwaardig te recyclen zijn.

#samencirculairbouwen


