
Unidek Sarking XL is dé maatwerkoplossing voor het isoleren 
van een spanten- of keperdak. Bepaal zelf de gewenste lengte 
(tot 8000 mm) en isoleer razendsnel én uiterst efficiënt. Dankzij 
de geïntegreerde waterkerende en dampopen onderdakfolie 
maakt u in één handeling uw dak water- en winddicht. Isoleren 
bovenop de dakstructuur resulteert in een volledig koudebrugvrij 
dak.

 Sarking XL
Dé maatwerkoplossing voor spanten- en keperdaken

Dakelementen
België

NIEUW



Versie 1 | 06/2022

Dé maatwerkoplossing voor spanten- en keperdaken
 Sarking XL

Unidek Sarking XL is dé maatwerkoplossing voor het isoleren 
van een spanten- of keperdak. Het element garandeert een 
razendsnelle verwerking dankzij het maatwerk tot lengtes van 
8000 mm en beschikt over een geïntegreerd waterkerende 
en dampopen onderdakfolie met overlap. Unidek Sarking XL 
beschikt eveneens over een uitstekende beloopbaarheid voor 
een vlotte en veilige verwerking. 

Gemakkelijk en snel te verwerken
Grote stappen, snel thuis. Dankzij de levering op maat tot 
lengtes van maar liefst 8000 mm ligt het dak sneller dicht 
en bespaart u dus op het aantal handelingen en afval op uw 
werf. Bovendien zijn de elementen dankzij hun lichte gewicht 
ook makkelijk te hanteren en te verwerken.

Korte levertijden
De levertermijn van de op maat gemaakte Unidek Sarking 
XL bedraagt onder normale omstandigheden slechts 4-8 
werkdagen. Zo hoeft u de isolatie niet onnodig lang op te 
slaan op uw werf. Al kan u ook opteren om bepaalde handige 
formaten in voorraad te nemen.

Performant
Dankzij de levering op maat wordt het aantal naden tot een 
absoluut minimum gereduceerd, wat resulteert in een betere 
luchtdichtheid. Isoleren bovenop de draagstructuur zorgt er 
voor dat koudebruggen in de isolatieschil worden uitgesloten.

Duurzaamheid
Unidek Sarking XL heeft een kern van EPS Platinum. EPS is een 
monomateriaal met een gesloten celstructuur en beschikt 
over een vezelvrije kern. Door de gesloten celstructuur kunnen 
de EPS parels geen water opnemen en daardoor is de Unidek 
Sarking XL niet alleen zeer vochtbestendig maar ook krimpvrij 
waardoor een randafwerking niet nodig is. Dat bespaart 
alvast heel wat frustraties tijdens de verwerking. Dankzij de 
dampopen celstructuur is het Unidek Sarking XL dakelement 
veilig combineerbaar met reeds bestaande afwerking en/of 
isolatie. Daarnaast is EPS 100% recyclebaar en heeft daardoor 
een zeer lange levensduur. Incidenteel afval kan opgenomen 
worden in het eigen afvalretoursysteem van Kingspan Unidek.
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