Innovatief EPDM-membraan voor platte daken en dakgoten
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RubberShell is
uitermate goed
bestand tegen
UV- en ozonstraling

RubberShell is een zelfklevend, intern
gewapend dakafdichtingsmembraan
voor een snelle en veilige afdichting
van platte of licht hellende daken
en voor het waterdicht maken van
de bouwschil. Het is een veelzijdig
systeem dat eenvoudig te gebruiken
is voor vele toepassingen.
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Wat RubberShell zo uniek maakt, is de combinatie van
de voordelen van EPDM-membranen en het gemak
van de verwerking van bitumineuze afdichtingen.
Dit betekent een eenvoudige verwerking van een
flexibel membraan en een duurzame afdichting voor
nagenoeg elke ondergrond. Uitdagende vormen
zijn geen probleem en kunnen snel en visueel
controleerbaar afgedicht worden.

RubberShell is een EPDM-membraan met een intern
glasvliesnet en samengesteld uit diverse lagen. Deze
wapening zorgt voor de dimensionele stabiliteit, maar
bewaart tevens de flexibiliteit van het membraan. De
toplaag bestaat uit een gewapend EPDM-rubber en
de onderlaag is een hoog gemodificeerde bitumen.
Om bescherming tegen slijtage te garanderen,
is het RubberShell-membraan UV-bestendig en
gegarandeerd doeltreffend en toepasbaar in alle
klimaten.
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RubberShell SA-FR 

Zelfklevend

Elastisch EPDM-membraan
Interne wapening met glasvliesnet zorgt voor een
sterk en dimensioneel stabiel membraan
Zelfklevende laag van gemodificeerde polymeerbitumen geschikt voor vrijwel elke ondergrond

RubberShell dakbaan

Antikleeffolie te verwijderen bij plaatsing

Snelle en veilige installatie zonder
open vuur

RubberShell is verkrijgbaar in twee diktes en kwaliteiten
- 	RubberShell SA-FR 2,5 mm voor dakafdichting. Deze kwaliteit heeft zeer goede brandwerende prestaties op
verschillende dakconstructies.
- RubberShell SA 1,6 mm voor het afdichten van goten en gevels.
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RubberShell is zelfklevend en kan worden toegepast
in zowel geballaste als volledig verkleefde
daksystemen. De naden worden gelast met warme
lucht. Deze doeltreffende naadverbinding biedt ook
het voordeel dat een visueel controleerbare lasril onder
de naad uitvloeit; een van de vereisten voor een goed
gelaste naad. Tijdens het plaatsen van het membraan
wordt nooit gebruik gemaakt van open vuur!

Gebruiksvriendelijk

Onderhoudsvrij

Bij het plaatsen van RubberShell zijn niet veel
accessoires nodig. Bijna alle details kunnen worden
afgewerkt met het membraan zelf. Dit maakt
plaatsing van RubberShell zeer gebruiksvriendelijk en
kostenefficiënt.

RubberShell behoeft geen specifiek onderhoud
teneinde de levensduur en kwaliteit over de jaren
heen te verbeteren. Om te garanderen dat het dak
goed functioneert, dient uiteraard op regelmatige
tijdstippen een controle van het dak uitgevoerd te
worden. Hierbij dient men te controleren dat de
waterafvoeren naar behoren functioneren en dat
mechanische beschadigingen verholpen worden.
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RubberShell SA-stroken
RubberShell is ook verkrijgbaar in een 1,6 mm
dikke versie. Dit maakt het membraan nog
flexibeler voor gebruik in dakgoten, gevelbekleding
en DPC-toepassingen.

Waarom RubberShell
 Veilige, snelle en eenvoudige plaatsing
 Zeer hoge UV- en ozonbestendigheid
 Elasticiteit > 300%

Altijd de juiste breedte

 Uitstekende temperatuurbestendigheid

RubberShell is beschikbaar in diverse breedtes
waardoor efficiënt en snel gewerkt kan worden.

 Geen gebruik van open vuur tijdens

Meerdere toepassingsgebieden
RubberShell lost problemen op in veel kritieke delen
van de gebouwschil. RubberShell is eenvoudig
toe te passen in de fundering van gebouwen als
scheidingslaag tussen de fundering en de muur of als
spouwmuurbescherming. Voor ramen is RubberShell
een effectieve en snelle oplossing als afdichting
tussen het raamprofiel en het gebouw. RubberShell
is de voor de hand liggende keuze voor verticale
oppervlakten of complexe detailverbindingen.

Bespaart energie
RubberShell kan worden gebruikt als luchtdichte laag,
die een sterk verminderd energieverbruik mogelijk
maakt. Door het gebouw luchtdicht te maken, kan
men als eigenaar aanzienlijk besparen op de jaarlijkse
energiekosten voor koeling en verwarming.
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plaatsing
 Onderhoudsvriendelijk

 Levensduurverwachting van meer
dan 50 jaar
 Geschikt voor vrijwel alle daken in
nieuwbouw en renovatie
 Verschillende breedtes beschikbaar
voor dakgoten, DPC en gevelbekleding
 Volledige ondersteuning en begeleiding
van professionals

Training en ondersteuning voor
dakprofessionals
Om ervoor te zorgen dat onze producten zo goed
mogelijk worden gebruikt, besteden we veel tijd aan
het geven van training en informatie aan de plaatsers
van RubberShell EPDM. In onze trainingscentra
worden verwerkers geïnformeerd en opgeleid om
dit membraan correct en efficiënt te plaatsen. Alleen
goedgekeurde en opgeleide dakdekkers hebben
volledige toegang tot het RubberShell EPDMprogramma.

Certificaten en goedkeuringen
Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens
ISO 9001 en ISO 14001. Producten en systemen
worden uitvoerig gecontroleerd volgens de heersende
normen en worden onderworpen aan controles van
onafhankelijke laboratoria
en instituten. Ze zijn
goedgekeurd in alle landen
waarin we actief zijn.

Daarnaast bieden wij niet alleen
technische ondersteuning van
offerte tot plaatsing, maar uiteraard
ook in onze naverkoopdienst.
Desgewenst kunnen wij ter plaatse
technische ondersteuning bieden.
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We make
waterproofing easy
SealEco is producent van EPDM rubberfolies en biedt u met meer dan 50 jaar ervaring en
kennis de beste oplossing. Wereldwijde referenties, van het koude noorden tot het warme
zuiden, overal ter wereld zijn producten van SealEco met succes geplaatst en bewijzen al
sinds decennia de hoogwaardige kwaliteit van onze EPDM producten.
Ook op het gebied van vijvers, reservoirs en andere afdekkingen, zoals bassins voor
industrieel of agrarisch gebruik, biedt SealEco op maat gemaakte oplossingen.
Naast onze duurzame waterdichte systemen en oplossingen dragen wij bij aan de
eenvoudige verwerking en ontlasten wij u door onze betrokkenheid bij uw projecten.
Wij bieden niet alleen de juiste waterdichte systemen en oplossingen, wij maken het
u gemakkelijk!
SealEco streeft naar eerlijkheid en volgt hoge normen en waarden in haar dagelijks
werk. Als onderdeel van het beslissingsproces is ons doel de impact op het milieu te
minimaliseren. Wij ondersteunen onze partners door middel van effectief teamwork, zowel
binnen als buiten onze organisatie. Wij leveren kwaliteit in alles wat we doen en nemen
onze verantwoordelijkheid, hebben de integriteit en vereiste kennis om aan de behoeften
en verwachtingen van onze klanten te voldoen. Wij begrijpen en vervullen uw behoeften
dan ook door complete en professionele oplossingen aan te bieden die in termen van
houdbaarheid en ecologie gekenmerkt worden door een hoge standaard.
SealEco maakt deel uit van Nordic Waterproofing Group. De meer dan 1.000 werknemers
hebben de ambitie om aan uw verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen.

Voor meer informatie kijkt u op www.sealeco.com

Uw RubberShell dealer:

