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MORGOTOP

Professionals in folie

De folieoplossing voor flauw hellende en speciale daken
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De folieoplossing voor flauw hellende en speciale daken
MorgoTop folies zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing op dakconstructies met een flauwe hellingsgraad. 
De directe, externe belasting van onder meer regen, wind en UV op flauwe daken is veel hoger dan bij 
reguliere, meer haakse constructies. Dit betekent dat een standaard folieoplossing niet voldoet. 
MorgoTop folies beschikken daarentegen over uitzonderlijk sterke mechanische eigenschappen, zijn 
waterkerend, hebben een hoge temperatuurbestendigheid, zijn damp-open en UV-gestabiliseerd.
Met recht topfolies die, zelfs onder de meest extreme omstandigheden, maximale duurzame bescherming 
garanderen. Wij leveren vier MorgoTop varianten, met ieder zijn eigen specifieke technische kenmerken en 
toepassingsgebieden.

MORGOTOP

Toepassing
     Onder  Metalen
                                  Dak >15°    Dak >10°   Dak >5°   Zonnepanelen      Daken       Lasbaar

MorgoTop Standaard ✓ 

MorgoTop FH  ✓	 ✓	 	 	 	 ✓

MorgoTop ZF  ✓	 ✓	 ✓	 	 	 ✓

MorgoTop Solar ✓	 	 	 ✓	 ✓
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Verwerking en bevestiging
Algemeen
• Bij het onderling verlijmen of vulkaniseren, de folie  
 uitrollen met minimaal 150mm overlap. 
 Voor garandeerde waterdichtheid MorgoTopband
 gebruiken onder de tengels.
• Bij het verlijmen van de folie op een ondergrond,  
 moet de lijmstrook minimaal 50mm breed zijn,
 bij hart op hart maximaal 600mm.
• Bij het nieten of nagelen circa 250mm tussenafstand  
 in acht nemen en altijd RVS of gegalvaniseerd 
 toepassen. MorgoTopband gebruiken onder de  
 tengels.
• Geen scherpe voorwerpen op of onder de folie en  
 de folie schoon houden.

Lijmen* met MorgoColl
• Goede schudden voor gebruik (steeds herhalen).
• Gebruikstemperatuur 5°C en 30°C.
• Narollen met Morgo Drukrollen.

Föhnen**
• Onder elke temperatuur mogelijk.
• Narollen met Morgo Drukrollen.

* Alle MorgoTop Folies. ** MorgoTop FH en de MorgoTop ZF.

Totaalconcept
Morgo Folietechniek levert niet alleen MorgoTop folies, maar ook de bijproducten die nodig zijn voor een 
naadloze, lucht- en waterdichte verwerking en bevestiging. Een totaalpakket dus, waaronder wij tevens onze 
adviserende en begeleidende rol verstaan.

Uitgebreid getest
MorgoTop folies zijn uitgebreid getest door
onafhankelijke testinstituten, zoals SGS INTRON, 
TNO en/of SKH. Kwaliteit is voor ons altijd 
leidend en dus onderzoeken wij de folies in ons 
eigen onderzoekslaboratorium op de opgegeven 
waardes in de CE’s en DOP’s,  zodat we een 
probleemloze, duurzame toepassing van onze 
folies in uw bouwprojecten 
kunnen garanderen.



Eigenschappen
Waterkerend
MorgoTop folies beschikken over water-
kerendheidklasse W1 en hoge waterko-
lom waardes tot wel 10 meter. De hoogst 
haalbare gradatie en een garantie voor een 
duurzame bescherming tegen zelfs de meest 
extreme (slag)regen.

Damp-open
MorgoTop folies zijn damp-open en dus
‘ademend’. Belangrijk, omdat waterdamp
aan de binnenzijde van de constructie kan 
gaan condenseren, waardoor er problemen 
zoals schimmelvorming kunnen optreden. De 
‘ademende’ eigenschappen van de folies zor-
gen er voor dat vocht vanuit de constructie 
eenvoudig zijn weg naar buiten vindt.

UV Gestabiliseerd
MorgoTop folies zijn voorzien van speciale 
UV-stabilisatoren en daardoor beter bestand 
tegen de schadelijke invloed van UV. Hierdoor 
kunnen de folies onder nagenoeg iedere 
vorm van dakbedekking worden toegepast, 
zoals bijvoorbeeld Oudhollandse pannen.

Temperatuurbestendig
MorgoTop folies zijn temperatuurbestendig,
waardoor zelfs de meest extreme weers-
omstandigheden geen invloed hebben op de 
beschermende werking. Speciaal voor gebruik 
onder zonnepanelen en metalen daken, biedt 
MorgoTop Solar uitkomst.

MorgoTop folies zijn bovendien mechanisch 
zeer sterk, met treksterktes tot wel 360 
N/50mm. Hierdoor zijn ze niet alleen uitste-
kend bestand tegen storm, maar wordt ook 
de kans op zogenaamd doortrappen tijdens 
de verwerking er van veel minder.

-40°C
120°C

MorgoTop folies beschikken
over een aantal bijzondere
eigenschappen, die samen 
garant staan voor uitstekende 
bescherming van flauw 
hellende daken.
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MorgoTop Standaard

• Daken vanaf 15 graden
• Waterkerend (W1)
• Waterkolom 4m
• Damp-open
• UV-gestabiliseerd
• Mechanisch sterk

MorgoTop Standaard kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 15 graden en is 
opgebouwd uit een PES-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor 
waterkerendheid en is damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 220 gram per vierkante 
meter en een treksterkte van 300 N/50mm in de lengte en 350 N/50mm in de breedte, beschikt het membraan 
bovendien over uitstekende mechanische eigenschappen. MorgoTop Standaard zorgt dan ook onder nagenoeg 
alle omstandigheden en onder bijna alle vormen van dakbedekking voor gegarandeerde, duurzame bescherming 
van de onderliggende constructie.

Technische gegevens
Materiaal  PES-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag
Gewicht  Ca. 220 g/m²
Treksterkte  Lengte 300 N/50mm - Breedte 350 N/50mm
Rek bij Breuk  Lengte 40% - Breedte 50%
Waterkerendheid  W1
Waterdampdoorlaatbaarheid  Sd 0,15m
Brandklasse (EN 13501-1) E
Temperatuurbestendigheid  -40°C | +80°C
Buitenexpositie 3 Maanden onbeschermd
Toepassing  Vanaf 15° dakhelling
Afmeting 3,00 x 25m1

15° -40°C
80°C
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Technische gegevens
Materiaal  PET-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag
Gewicht  Ca. 260 g/m²
Treksterkte  Lengte 280 N/50mm - Breedte 320 N/50mm
Rek bij Breuk  Lengte 45% - Breedte 65%
Waterkerendheid  W1
Waterdampdoorlaatbaarheid  Sd 0,18m
Brandklasse (EN 13501-1) E
Temperatuurbestendigheid  -40°C | +90°C
Buitenexpositie 3 Maanden onbeschermd
Toepassing  Vanaf 10° dakhelling
Afmeting 3,00 x 25m1

10° -40°C
90°C

MorgoTop FH

• Daken vanaf 10 graden
• Waterkerend (W1)
• Waterkolom 8m
• Damp-open
• UV-gestabiliseerd
• Mechanisch sterk
• Lasbaar met hete lucht

MorgoTop FH kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 10 graden en is opgebouwd uit 
een PET-vlies, voorzien van een polyurethaan toplaag. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is 
damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 260 gram per vierkante meter en een treksterkte 
van 280 N/50mm in de lengte en 320 N/50mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien 
over uitstekende mechanische eigenschappen. De folie is lasbaar met hete lucht en daardoor eenvoudig
naad- en kierloos te verwerken.
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MorgoTop ZF

• Daken vanaf 5 graden
• Waterkerend (W1)
• Waterkolom 10m
• Damp-open
• UV-gestabiliseerd
• Mechanisch sterk
• Lasbaar met hete lucht

MorgoTop ZF kan worden toegepast op flauw hellende daken vanaf 5 graden en is opgebouwd uit een 
PET-vlies, voorzien van speciale acrylaat coating. De folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid en is 
damp-open en UV-gestabiliseerd. Met een gewicht van circa 310 gram per vierkante meter en een treksterkte 
van 300 N/50mm in de lengte en 350 N/50mm in de breedte, beschikt het membraan bovendien 
over uitstekende mechanische eigenschappen. De folie is lasbaar met hete lucht en daardoor eenvoudig
naad- en kierloos te verwerken.

Technische gegevens
Materiaal  PET-vlies, voorzien van een speciale acrylaat coating
Gewicht  Ca. 310 g/m²
Treksterkte  Lengte 300 N/50mm - Breedte 350 N/50mm
Rek bij Breuk  Lengte 50% - Breedte 70%
Waterkerendheid  W1
Waterdampdoorlaatbaarheid  Sd 0,18m
Brandklasse (EN 13501-1) E
Temperatuurbestendigheid  -40°C | +90°C
Buitenexpositie 3 Maanden onbeschermd
Toepassing  Vanaf 5° dakhelling
Afmeting 3,00 x 25m1

5° -40°C
90°C
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Technische gegevens
Materiaal  PET-vlies, met een speciale polyurethaan toplaag
Gewicht  Ca. 210 g/m²
Treksterkte  Lengte 310 N/50mm - Breedte 360 N/50mm
Rek bij Breuk  Lengte 55% - Breedte 50%
Waterkerendheid  W1
Waterdampdoorlaatbaarheid  Sd 0,12m
Brandklasse (EN 13501-1) E
Temperatuurbestendigheid  -40°C | +120°C
Buitenexpositie 3 Maanden onbeschermd
Toepassing  Vanaf 15° dakhelling
Afmeting 3,00 x 25m1

15° -40°C
120°C

MorgoTop Solar

• Onder zonnepanelen,
   metalen daken etc.
• Daken vanaf 15 graden
• Waterkerend (W1)
• Waterkolom 4m
• Damp-open
• UV-gestabiliseerd
• Mechanisch sterk
• Temperatuurbestendig

MorgoTop Solar is speciaal ontwikkeld voor toepassing bij een te verwachten hoge temperatuur- en/
of condensbelasting op daken, zoals bij onder meer het gebruik van zonnepanelen, metalen daken en zwarte 
dakpannen. De folie beschikt over een temperatuurbestendigheid van maar liefst 120°C en kan worden ingezet 
op flauwe daken vanaf 15 graden. De uit PET-vlies met polyurethaan toplaag opgebouwde folie is W1 
geclassificeerd voor waterkerendheid, damp-open en UV-gestabiliseerd. Het membraan weegt circa 210 gram 
per vierkante meter en heeft een treksterkte van 310 N/50mm in de lengte en 360 N/50mm in de breedte. 
Een combinatie van eigenschappen die zelfs onder extreme omstandigheden, uitstekende bescherming 
garanderen.
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MorgoTopband

• Waterkerend
• UV-gestabiliseerd
• Luchtdicht
• Uitstekende hechting

MorgoTopband is een zware kwaliteit cellenband die zorgt voor een naadloze lucht- en waterdichte 
afdichting bij het schroeven of nieten van MorgoTop folie op tengels. Het band is waterkerend en UV-gestabili-
seerd en kan dus uitstekend worden ingezet op plaatsen waar externe factoren als water, wind en UV vrij spel 
hebben. De acryllaten lijmlaag hecht onder meer uitstekend op hout, metaal en aluminium en zorgt voor een 
eenvoudige bevestiging van het band op de tengels.

Technische gegevens
Materiaal  Zelfklevend hoogcellig PVC-band
Dichtheid  Ca. 160 kg/m³
Treksterkte  > 45 N/cm²
Rek bij Breuk  120%
Temperatuurbestendigheid  -30°C | +60°C
Afmeting 4mm x 40mm x 22m1

-30°C
60°C
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Technische gegevens
Materiaal  Contactlijm met hoge temperatuurbestendigheid, watervast en bestendig  
 tegen weekmakers, benzine, verdunde zuren en logen
Verwerkingstemperatuur  +5°C | +30°C
Kleur  Beige
Verwerking  Op schone, stofvrije ondergrond toepassen.
 Aansluitingen op metselwerk, metaal, onbewerkt hout of sterk zuigende  
 ondergrond altijd voorbehandelen met MorgoPrimer. Goed schudden voor  
 gebruik.
Verbruik  5cl / m1 bij stroken van ca. 50mm breed. Het verbruik van lijm is afhankelijk  
 van de achter constructie en het type gevelbekleding.
Verpakking  5 Liter per blik

MorgoColl

• Uitstekende hechting
• Water- en luchtdicht

MorgoColl is een oplosmiddelvrije, watervaste contactlijm en zeer geschikt voor zowel het onderling 
verlijmen van MorgoTop folies als het verlijmen van de folies op onder meer hout, blik, metaal en stucwerk. 
De lijm is overschilderbaar en hecht zelfs onder moeilijke omstandigheden zeer goed. Een duurzame lucht- en 
waterdichting is hierdoor gegarandeerd. Het verwerken van MorgoColl gaat eenvoudig met behulp van Morgo
Kwasten en Morgo Drukkrollen.

MorgoColl wordt standaard geleverd met een handige doseerfles van 500ml met tuit.



Altijd het 
laatste folienieuws

Kijk op www.morgofolietechniek.com
voor het laatste nieuws, uitgebreide
productinformatie en nog veel meer.

Bettinkhorst 35 
7207 BP Zutphen
Nederland

Tel +31 (0)575 511 508
info@morgofolietechniek.com
www.morgofolietechniek.com
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