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IKO Group
IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie, waterdichtingsoplossingen en wegenbouwproducten. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is IKO een speler van wereldformaat. De hoofdzetel is gevestigd in Toronto, Canada.

IKO nv
De Europese IKO hoofdzetel en het R&D centrum van de
groep bevinden zich in Antwerpen, België.
Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in Antwerpen worden onze producten al sinds 1911 naar meer dan
70 landen verscheept. Zweden, Finland, IJsland, Emiraten,
Madagaskar, Marokko, … geen klimaat is ons vreemd.
Onze producten worden wereldwijd toegepast in uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten. We staan
ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de markt,
zonder daarbij onze afkomst te verloochenen.

IKO ROAD
IKO road, een divisie van de IKO Group, is de totaalleverancier van producten en oplossingen voor de aanleg en
de renovatie van wegoppervlakken in de breedste zin, van
autowegen tot en met fiets- en voetpaden.
IKO road onderscheidt zich door de compromisloze kwaliteit en duurzaamheid van de producten, de compleetheid

van het assortiment, de technische ondersteuning bij de
voorbereiding en uitvoering van wegenbouwwerken, en
de voortdurende innovatie op basis van eigen Research &
Development.
IKO road is referentie-leverancier voor overheden, gemeenten en aannemers in de wegenbouw.

DOELSTELLING
IKO zet resoluut in op ecologische producten, duurzame
bouwsystemen en een totaalaanbod van producten waar
we zelf garant voor staan.
Met de focus op kwaliteit, ecologie en innovatie in
combinatie met hoogwaardige technologie streeft IKO
steeds naar “Setting the Standard”.
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WAAROM U KIEST VOOR
IKO ROAD WEGENBOUWOPLOSSINGEN!
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1. INNOVATIE & ECOLOGIE

2. SERVICE & SUPPORT

IKO road heeft in Antwerpen een eigen expertisecentrum
dat d.m.v. doorgedreven Research & Development werkt
aan de producten van morgen. Deze innovatiegedreven
opstelling is voor u een verdere waarborg dat IKO road u
op elk moment de beste producten en oplossingen kan
aanbieden.

IKO road geeft u een uitgebreide technische ondersteuning
door een internationaal team van specialisten, zowel bij de
uitvoering op de werf als bij de opstelling van lastenboeken. Dit garandeert dat de kwaliteit van onze producten tot
uiting komt in het eindresultaat. Ook bij (zeldzame) problemen achteraf kan u rekenen op de support van IKO road.

Dit uit zich ook in het streven naar duurzame, ecologisch zo
weinig mogelijk belastende producten:
■ Recyclage waar mogelijk
■ Lange levenduur
■ Vrij van solventen (koude toepassingen)

3. KWALITEIT
IKO road staat borg voor de onberispelijke kwaliteit van
onze producten. Dit komt tot uiting in diverse certificaten
uitgereikt door diverse keuringsinstanties, zoals COPRO
(Vlaanderen), CE (Europa), BBA (VK), etc.

4. EEN COMPLEET GAMMA
IKO road staat voor een compleet gamma aan wegenbouwoplossingen. Onze producten worden ondergebracht
in 6 uiteenlopende categorieën en staan garant om u een
oplossing te bieden bij elk mogelijk vraagstuk.
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IKO road biedt een zeer compleet gamma producten voor
de herstelling en renovatie van wegoppervlakken aan.
Het gamma bevat koudasfalt in diverse kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing en het gewenste resultaat.
■

■

Standaard koudasfalt is bedoeld voor tijdelijke herstellingen
van schade.
Voor definitieve herstelling van structurele schade raadt
IKO road het reactief koudasfalt aan. Dit snel uithardend
product geeft hetzelfde, duurzame resultaat als warm asfalt.

Ook voor renovatie, d.w.z. het opfrissen en preventief
vullen van kleine scheurtjes, heeft IKO road aangepaste
producten.

HERSTELLING
IKO pro Tinascoat Primer spray 500 ml
IKO pro Tinascoat 0/5 bag 25 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 drum 25 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 big-bag +/- 1000 kg
IKO pro Tinascoat 0/5 vrac
IKO rephalt primer spray 500 ml
IKO rephalt 0/3 14 kg
IKO oecophalt R 0/4 bag 16 kg
IKO road repair 25 kg
Handverdichter

Art. nr.
02401186
00072202
00072201
00072100
00072105
00072132
00072112
00025000
00072227
00095398

RENOVATIE		
IKO bitumix CE can 25 kg
IKO bitumix CE drum 200 kg
IKO pro Refresh Asphalt 20 kg
IKO liquid asphalt 0/2 granules 16 kg
IKO liquid asphalt 0/2 emulsion 2 x 1.5 kg
IKO liquid asphalt 0/3 granules 16 kg
IKO liquid asphalt 0/3 emulsion 2 kg

Art. nr.
00031228
00031221
02100000
00072115
00072116
00072108
00072109
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IKO road biedt diverse producten om (uitzet)voegen en
scheuren in wegoppervlakken te dichten aan. Er zijn producten voor zowel beton als asfalt. Deze producten zijn van
toepassing voor zowel nieuwbouw als renovaties.

Het gamma omvat:
■

■
■
■

Koudverwerkbare producten: koud bitumen, koud
polyurethaan
Warmverwerkbare producten: bitumen
Brandstofbestendige producten voor bv. luchthavens
Primers en accessoires zoals voegkoorden en voegplanken
WARME VOEGVULLING
IKO compound MN 10 17 kg
IKO compound MN 15 A 17 kg
IKO compound MN 20 EJ 17 kg
IKO CP primer spray 500 ml
IKO CP primer can 25 l
IKO CP primer can black 25 l

Art. nr.
02100100
02100110
02100120
02401205
02100130
02100140

KOUDE VOEGVULLING
IKO crack Sealer 285 gr
IKO compound S 40 can 30 kg
IKO compound S 40 cartridge 310 ml
IKO MS 210 grey 600 ml
IKO 400 AK component A 2.94 kg
IKO 400 AK component B 2.06 kg
IKO 400 AK primer B 5 kg

Art. nr.
00025100
02100200
02100210
00051401
00051552
00051553
00051554

VOEGBANDEN
IKO colband 20 mm x 10 mm
IKO colband 30 mm x 10 mm
IKO colband 35 mm x 10 mm
IKO colband 40 mm x 10 mm
IKO colband 45 mm x 10 mm
IKO colband 50 mm x 10 mm
IKO colband 60 mm x 10 mm
IKO tekband 30 mm x 3 mm
IKO tekband 40 mm x 3 mm
IKO tekband 50 mm x 3 mm
IKO tekband trolley

Art. nr.
00015138
00015139
00015140
00015144
00015143
00015141
00015145
00015147
00015155
00015153
00015149

ACCESSOIRES
IKO flexijoint 6 mm 1500 L/M
IKO flexijoint 8 mm 900 L/M
IKO flexijoint 10 mm 1700 L/M
IKO flexijoint 13 mm 1100 L/M
IKO flexijoint 15 mm 780 L/M
IKO flexijoint 25 mm 280 L/M
IKO flexijoint 32 mm 190 L/M
IKO fibral type A 50 cm
IKO fibral type C 50 cm
IKO fibral type 300 cm

Art. nr.
00015109
00015110
00015111
00015117
00015112
00015113
00015114
00040011
00040023
00040050
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Voor de versterking en waterdichting van asfalt wegoppervlakken bent u eveneens bij IKO road aan het juiste adres.
■

■

Voor kleinere renovaties zoals korte stukken snelweg, zijn er
de zelfklevende membranen. Ontwikkeld om scheurvorming
van het asfalt ten gevolgen van opwaartse waterdruk tegen
te gaan.
Voor grote renovatiewerken, zoals het vernieuwen van de
volledige toplaag van lange stukken snelweg, zijn er de IKO
grids. Matten uit glasvezel of koolstofvezel die machinaal
op het wegdek worden geplaatst. Deze grids hebben tal
van voordelen zoals een lange levensduur, eenvoudige en
volledig machinale plaatsing door de zelfklevendheid van
het grid en ze zijn recycleerbaar.

WAPENING		
IKO grid carbo G/GV 0,97 m
IKO grid carbo G/GV 1,5 m
IKO grid carbo G/GV 1,95 m
IKO grid carbo G200-200 0,97 m
IKO grid carbo G200-200 1,95 m
IKO grid glass G/GV 0,97 m
IKO grid glass G/GV 1,50 m
IKO grid glass G/GV 1,95 m
IKO grid glass GV 120/200 0,97 m
IKO grid glass GV 120/200 1,5 m
IKO grid glass GV 120/200 1,95 m
IKO grid Glass Bit
IKO polystrong 1x 20 l/m

Art. nr.
00026200
00026210
00026220
00026300
00026310
00026400
00026410
00026420
00026100
00026110
00026120

WATERDICHTING
IKO polybridge 4 T/F 11 m
IKO polybridge 5 T/F 10 m

Art. nr.
01516911
01516915

op aanvraag
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In dit gamma vinden aannemers alle nodige producten voor
de bescherming van funderingen en voor de curing van
verse betonconstructies in de wegenbouw.

In dit gamma vindt u alle nodige
producten voor:
■

■

■

De bescherming van funderingen, zoals van bruggen,
controleputten, e.d.
De curing van verse beton- en cementconstructies in de 		
wegenbouw
Anti-verdampingsmiddel tegen te snelle uitharding
BETONBEHANDELING
IKO pro Fundering 25 l
IKO pro Fundering 200 l
IKO pro ECO Fundering 25 l
IKO pro ECO Fundering 200 l
IKO cure V can 20 l
IKO cure V drum 200 l
IKO cure BW drum 200 l

Art. nr.
02401980
02100400
02100500
02100510
02100600
02100610
02100620
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Opvallende fietspaden, duidelijke aanduiding van parkeervakken,... Voor het markeren van deze zeer belangrijke
plaatsen in ons dagelijkse verkeer heeft u goede producten
nodig, bestand tegen de vele weersinvloeden en het voortdurende verkeer. Voor deze toepassingen zoals fietssuggestiestroken, fietsoversteekplaatsen, oversteekplaatsen aan
scholen, parkeervakken voor gehandicapten of elektrische
wagens, scheiding van verkeersinrichtingen kan u een
geschikt product terugvinden in het IKO road belijnings en
zonemarkerings productengamma.
BELIJNING		
IKO route HD white 12.5 kg
IKO pearls bag 25 kg
IKO route Adhesive 5 kg
IKO Perkadox bag 100 g

Art. nr.
02100760
00051425
02100810
00095110

Het gaat voornamelijk over gekleurde coatings, al of niet
reflecterend, met zeer snelle uitharding en antislip. In het
gamma vindt u ook snel hardende lijmen om reflectoren
in het wegdek te kleven.
ZONEMARKERING
IKO route HD green 12.5 kg
IKO route HD blue 12.5 kg
IKO route HD red 12.5 kg
IKO route HD oxide red 12.5 kg
IKO route HD black 12.5 kg
IKO route HD oker 12.5 kg
IKO route HD white 12.5 kg
IKO route HD grey 12.5 kg
IKO protect Metaprim 10 kg
IKO protect Metaprim Detail 10 kg
IKO dorsilit 1 mm 12,5 kg
IKO dorsilit 2 mm 12,5 kg
IKO Perkadox bag 100 g
IKO protect Metatec Finish 10 kg

Art. nr.
02100700
02100710
02100720
02100730
02100740
02100750
02100760
02100770
02411001
02411010
00095012
00095015
00095110
02411070
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Lokale besturen en gemeentes die hun publieke domeinen
willen herwaarderen, vinden zeker en vast hier hun gading.
Met het uitgebreide assortiment van producten kunnen
parken, pleintjes, wegen, ... verfraaid worden met bijvoorbeeld verharde boomkransen, afwerkingen voor loopbrugjes,...
Met het IKO road kleurloze bindmiddel voor het aanbrengen van granulaten kunnen de meest uiteenlopende
esthetische resultaten behaald worden.

VERFRAAIING
IKO multifix can A + B 4 kg
IKO multifix drum A 182 kg
IKO multifix drum B 98 kg
IKO depaq quartz 6 - 8 mm bag 25 kg

Art. nr.
02100300
02100310
02100320
00095125

I KO road

ELLING /
OVATIE

VLOEIBARE WATERDICHTING

roofing

BITUMEN DAKBANEN
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NAADLOOS WATERDICHT

LIJMEN EN PRIMERS

DUURZAME WATERDICHTING
VOOR PLATTE DAKEN

www.ikoprotect.com

be.iko.com

be.iko.com

Meer informatie over IKO road en
onze producten nodig?
Bezoek onze website www.ikoroad.com
Vind met een paar klikken:
TECHNISCHE FICHES

FILMPJES

DAKDICHTING I WATERDICHTING I ISOLATIE
IKO nv - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - Tel.: +32 3 248 30 00 - www.ikoroad.com
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