FairRoof riet
FairRoof riet is een verbeterde variant van riet. Het bestaat voor 85% uit de biomassa van riet en
voor 15% uit componenten die het riet sterk verbeteren.
Het is dus geen kunstriet.
FairRoof riet verkleurt op dezelfde wijze als natuurlijk riet. Omdat het riet nauwelijks vocht opneemt
hebben mos en algen geen kans en tasten deze de structuur van het riet niet aan. Hierdoor heeft het
riet een langere levensverwachting en is het praktisch onderhoudsvrij. FairRoof riet is gecertificeerd
vlamdovend en heeft een, eveneens gecertificeerde, hoge isolatiewaarde (RC‐6 bij 32 cm).
Vanwege deze kwaliteiten zal dit riet zich extra verdienstelijk tonen in boomrijke omgevingen.
Zeer geschikt voor reparaties en probleemplekken
Omdat het riet vrijwel geen vocht opneemt én een natuurlijke verkleuring kent kan dit riet goed
gebruikt worden in combinatie met natuurlijk riet. Hardnekkig terugkerende kwetsbare plekken als
kilkepers maar ook dakkapellen met vlakke dakhellingen kunnen duurzaam worden gerepareerd .
Op die manier kan FairRoof riet een dakeigenaar veel ergernissen besparen.
Concurrerend met pannendaken
Vanwege haar unieke eigenschappen biedt FairRoof aan de rietbranche nieuwe kansen in de
concurrentie met pannen daken. Vanwege de soepele afwatering hebben ontwerpers meer vrijheid
voor vlakke dakhellingen vanaf 25 graden, waar nu pannen worden toegepast.
De hoge isolatiewaarde kan bij nieuwbouw (én open dakconstructies) een volledige isolatielaag
besparen. Dat is interessant voor de steeds groter wordende klantengroep die een duurzame
overweging maken en toch een rieten dak willen.
Terug van weggeweest
Jaren geleden is dit riet al ontwikkeld. Destijds heette het gemodificeerd riet. De producent en
uitvinder van het riet kwam in zwaar weer terecht en het is daardoor een poos niet beschikbaar
geweest. Er zijn destijds diverse daken mee gelegd die, nu na 10 jaar, door rietdekkers onderzocht
zijn. De uitkomst hiervan geeft de nieuwe verkopers die dit product exclusief onder hun hoede
hebben genomen het enthousiasme en de overtuiging dat dit riet een waardevolle aanvulling op de
bestaande producten is.
Garantie en service
Het riet heeft nog een aantal verbeteringen ondergaan. Op diverse aspecten heeft het nu
certificaten. Het is stroever gemaakt en het reageert niet op zonnewarmte. Het is in drie lengtes
verkrijgbaar. FairRoof riet geeft in ieder geval 20 jaar garantie op het materiaal en zal rietdekkers van
harte ondersteunen waar nodig. Vóór, tijdens en ná het leggen.

www.fairroof.nl

