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ROOFING
Sarnafil® AT - Cradle to CradleTM -gecertificeerd

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere 
producten gemaakt voor de circulaire economie. Productontwikkelaars, fabrikanten en merken over 
de hele wereld vertrouwen op de Cradle to Cradle Certified Product Standard als een transformatief 
pad voor het ontwerpen en maken van producten met een positieve impact op mensen en planeet. 

Om een certificering te krijgen, worden producten beoordeeld op ecologische en sociale prestaties in 
vijf cruciale duurzaamheidscategorieën:

Materiële gezondheid
De categorie materiële gezondheid helpt ervoor te zorgen dat producten worden gemaakt met chemica-
liën die zo veilig mogelijk zijn voor mens en milieu door middel van een proces van het inventariseren, 
beoordelen en optimaliseren van materiaalchemicaliën.

Sarnafil® AT
Eerste Cradle to Cradle Certified™ Thermoplastisch Dakmembraan op de Markt

Hergebruik van materiaal
De categorie materiaalhergebruik heeft tot doel het concept van afval in een productiecyclus te elimine-
ren, van productie tot gebruik en hergebruik.

Hernieuwbare energie
De categorie hernieuwbare energie helpt ervoor te zorgen dat producten worden geproduceerd met be-
hulp van hernieuwbare energie, zodat de impact van klimaatveranderende broeikasgassen als gevolg 
van de productie van het product wordt verminderd of geëlimineerd.

Waterbeheer
De categorie waterbeheer helpt ervoor te zorgen dat water wordt erkend als een waardevolle hulpbron, 
dat waterschuren worden beschermd en dat schoon water beschikbaar is voor mensen en alle andere or-
ganismen.

Sociale rechtvaardigheid
De categorie sociale rechtvaardigheid streeft naar een bedrijfsvoering die recht doet aan alle mensen en 
natuurlijke systemen die bij de productie van een product betrokken zijn.

Aan een product wordt voor elke categorie een prestatieniveau toegekend (Basic, Bronze, Silver, Gold, 
Platinum). De laagste productcategorie vertegenwoordigt ook het algemene certificatieniveau van het 
product. De norm moedigt voortdurende verbetering in de loop van de tijd aan door certificering toe te 
kennen op basis van oplopende prestatieniveaus en door certificering elke twee jaar te vernieuwen.

Ga voor meer informatie over Cradle to Cradle Certified™naar de website van het Cradle to Cradle Pro-
ducts Innovation Institute: https://www.c2ccertified.org/
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Sarnafil® AT - Cradle to CradleTM -gecertificeerd

Sika behaalt zijn eerste Cradle to Cradle Certified™-product 
Sarnafil® AT is een nieuwe revolutionaire thermoplastische dakmembraantechnologie (verkocht onder 
de merknaam SikaRoof® AT in Zwitserland). Door zijn innovatieve producten zet Sika zich in voor het 
ontwerpen, meten en communiceren van duurzame waardecreatie. Certificeringen zoals het strikte-
Cradle to Cradle Certified™ -schema tonen deze toewijding aan. 

Sika begon in het najaar van 2019 met het eerste Cradle to Cradle Certified™ -project voor Sarnafil® AT 
en was succesvol in het behalen van een algemeen Silver-certificatieniveau. Sarnafil® AT is het eerste 
thermoplastische dakmembraan op de markt dat Cradle to Cradle Certified™is.

Cradle to Cradle Certified™ worden is een belangrijke eerste stap voor Sarnafil® AT, omdat het Sika 
helpt bij het identificeren van belangrijke acties voor voortdurende verbetering, die om de twee jaar op-
nieuw zullen worden bekeken als onderdeel van het hercertificeringsproces.

Ga voor meer informatie naar de Sarnafil® AT pagina op de website van het Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute: 
https://www.c2ccertified.org/products/scorecard/sarnafil-at-sika-services-ag.

Neem voor vragen over dit product contact op met Sika Belgium nv via:

Tel.: +32 (0)9 381 65 00
Mail: info@be.sika.com
Website: www.sika.be

Sarnafil® AT & SikaRoof® AT
Sika Services AG
Version  3.1  / Renewal 23 June 2022
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MATERIAL HEALTH

MATERIAL REUTILIZATION

RENEWABLE ENERGY

WATER STEWARDSHIP

SOCIAL FAIRNESS

SILVER



GLOBAAL, MAAR LOKAAL PARTNERSCHAP

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
België

Contact
Tel. +32 (0)9 381 65 00 
info@be.sika.com
www.sika.be

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene 
leverings- en verkoopsvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg 
altijd eerst het meest recente technische informatieblad voordat u 
een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen 
geen rechten worden ontkend.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ROOFING:

WIJ ZIJN SIKA
Sika nv maakt deel uit van Sika AG, gevestigd te Baar, Zwitserland. Sika is een internationaal 
bedrijf dat chemische bouwmaterialen levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens, 
façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en railvoertuigen. Sika is leider in de 
ontwikkeling van  oplossingen voor verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structure-
le versterking. Het productengamma van Sika omvat hoogwaardige  betonhulpstoffen, speciale 
mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele versterking, gietvloeren, daken en 
waterdichtingssystemen. Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 84 landen en meer dan 16.000 
werknemers verbinden klanten rechtstreeks met Sika en verzekeren op die manier het succes van 
alle partijen.
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