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Product: 5 meter                7,5 meter

Eshagum 470K24 Zwart Gemineraliseerd 5 meter en 7,5 meter
Uiterlijk bovenzijde 
Zwart mineraal met overlapfolie

Coating bovenzijde 
APP gemodificeerd bitumen

Type inlage 
Polyester-glascombinatie

Coating onderzijde 
APP gemodificeerd bitumen

Toepassingen
EshaGum 470 Zwart kan worden toegepast als toplaag op vrijwel alle dakconstructies: 

platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie. Het materiaal laat zich eenvoudig 

verwerken als brandrol. Dit product is voorzien van grooves en is geschikt voor ‘het nieuwe 

branden’ EshaGum bevat minimaal 15% gerecyclede grondstoffen. 
Certificaten
KOMO attest: K91311 KOMO productcertificaat: K66714, Conformiteitsverklaring volgens EN 

13707 NL-BSB 

Levering
Eshagum 470K24 worden geleverd op europallet formaat. 5 meter rollen 30 per pallet. 7,5 

meter rollen 20 per meter.

Opslag 
EshaGum 470 Zwart moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke ondergrond, 

bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet direct zonlicht vermeden 
worden.
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Toepassingen 

 
EshaGum 470 kan worden toegepast als toplaag op vrijwel alle 
dakconstructies: platte en hellende daken, bij nieuwbouw en renovatie.  
Het materiaal laat zich eenvoudig verwerken als brandrol. 
Dit product is voorzien van grooves en is geschikt voor 'het nieuwe branden'. 
 
EshaGum bevat minimaal 15% gerecyclede grondstoffen. 
 
Voor toe te passen dakbedekkingsystemen zie KOMO attest. 
 

 
 
Certificaten 

 
KOMO attest: K91311 
KOMO productcertificaat: K66714,  
Conformiteitsverklaring volgens EN 13707 
NL-BSB productcertificaat: K66717. 

 
 
Verwerking  

 
Conform Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen. 
 

 
 
Levering  

 
Aflevering 
EshaGum 470 dakrollen worden verpakt in tapes en verticaal geleverd per 
30 stuks, op europallets in plastic krimphoes. 
 
Opslag en transport  
EshaGum 470 moet verticaal opgeslagen worden op een droge en vlakke 
ondergrond, bij een temperatuur tussen 0 en 40°C. Tijdens de opslag moet 
direct zonlicht vermeden worden. 
 
Product identificatie 
Informatie op de rol: Productnaam.  
                                 Rol afmetingen.  
                                 Keurmerken. 
                                 Productiedatum.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


