
Duurzame afdichtingen voor de gehele bouwschil



Waarom RubberTop 

  Oplossingen op maat

  Zeer goed UV en ozonbestendig

  Elasticiteit >300%

  Wortelbestendig (geschikt voor 

groendaken)

  Hoge temperatuursbestendigheid van 

-40°C tot +150°C

  Onderhoudsvriendelijk en recyclebaar

  Verwerking zonder open vuur 

(brandveilige verwerking)

  Milieuvriendelijk (producten en 

systemen)

  Levensduur verwachting van  

meer dan 50 jaar

  Geschikt voor alle daktypes, zowel 

nieuwbouw als renovatie

Duurzaam waterdicht 
met RubberTop

RubberTop is een kwalitatief 
hoogwaardig en duurzaam 
afdichtingsysteem op basis van 
EPDM en toepasbaar voor het 
waterdicht en luchtdicht maken 
van de hele gebouwschil

RubberTop membranen zijn vervaardigd uit EPDM 
rubber. De uitzonderlijke eigenschappen garanderen 
een exceptionele levensduur.
RubberTop is leverbaar in stroken, rollen, standaard-
panelen en als twee- en driedimensionaal 
geprefabriceerd membraan.

RubberTop is geschikt voor afdichting van daken, 
terrassen en goten. Voor wind- en waterdichting 
van gevels worden RubberTop stroken gebruikt. Het 
RubberTop assortiment bestaat verder uit eenvoudig 
en beproefde accessoires, die zorgen voor een 
duurzaam eindresultaat.
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RubberTop gootbekleding
Duurzame gootafdichtingen uit  
één stuk met RubberTop EPDM. 

RubberTop 2D/3D membranen
RubberTop biedt u de keuze uit  
een 2D-membraan of een volledig  
3D-membraan, met inbegrip van  
alle details. 

RubberTop Fleece
RubberTop Fleece is een zeer sterk 
en stabiel EPDM membraan dankzij 
de fabrieksmatig aangebrachte 
vliescachering aan de onderzijde 
van de EPDM.

RubberTop Stroken
Voor lucht- en waterdichtheid van gevels, ramen 
en muurdoorvoeren. RubberTop stroken worden 
geleverd in verschillende dikte, breedte of worden 
volledig driedimensionaal vervaardig

RubberTop Flex/Wave
Met strekmetaal gewapende EPDM 
stroken beschikbaar in twee versies:
- Rubbertop Flex , standaard kwaliteit 
-  Rubbertop Wave, vervormbare en 

zelfklevende kwaliteit

RubberTop is veelzijdig 
toepasbaar ter afdichting
van de gehele bouwschil
 

EPDM vijverfolie
Voor de afdichting van vijvers is 
een aangepaste EPDM kwaliteit 
beschikbaar. Deze is leverbaar op 
standaard rol of volledig op maat.
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Onze RubberTop producten

RubberTop is veilig aan te 
brengen zonder open vuur

RubberTop stroken

RubberTop stroken kunnen gebruikt worden
voor de waterdichting van goten en gevels.
De stroken zijn beschikbaar in diverse kwaliteiten, 
diktesen breedtes (tussen 50 en 1700 mm). Dankzij 
dit maatwerk vermijdt u afval en kosten.

RubberTop
standaard rollen

RubberTop standaard rollen 
worden vervaardigd met 
ongewapende EPDM in 
verschillende diktes en worden 
gebruikt als dakbedekking.
Deze RubberTop standaard rollen 
zijn op voorraad in verschillende 
breedtes voor een snelle levering.
RubberTop EPDM wordt gebruikt 
voor geballaste en gekleefde 
daken. De naadverbindingen 
worden op het dak uitgevoerd 
met een koude lastechniek.

RubberTop 3D membranen

Op uw vraag, prefabriceren wij RubberTop in een driedimensionale vorm. De daken worden opgemeten 
en uitgetekend in CAD met een zeer hoge precisie. Vervolgens wordt het membraan vervaardigd in 
onze productie-units onder de meest ideale omstandigheden. Het resultaat is een heel efficiënt, snel en 
eenvoudig te plaatsen dakdichting.

RubberTop 2D membranen

Naast de beschikbare standaard maatvoeringen van de EPDM standaardrollen, kan het gehele dak  
op maat worden besteld als 2D EPDM membraan. Deze wordt op maat onder ideale omstandigheden  
in de fabriek geprefabriceerd. U kiest voor waterdichtheid op maat, beperkt het afval en bespaart 
arbeidsuren op locatie.
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RubberTop Fleece dakbanen

Deze dakbaan bestaat uit een EPDM folie 
welke aan de onderzijde voorzien is van 
een vliescachering. Deze cachering wordt 
aangebracht voor vulkanisatie waardoor de 
hechting aan de EPDM optimaal is. Het resultaat 
is een zeer stabiele dakbaan die uitermate 
geschikt is voor verkleving op daken. Het vlies 
zorgt tevens voor een zeer strakke uitvoering.
De naadverbindingen op het dak worden 
uitgevoerd met een koude lastechniek.

RubberTop Fleece 2D membranen

RubberTop Fleece kan ook geleverd worden als
geprefabriceerd membraan op de door u gevraagde
maat. Het membraan wordt vervaardigd in onze 
productie-units in de best mogelijke  omstandigheden. 
Detailafwerkingen en naden op het dak worden 
uitgevoerd met een koude lastechniek.

RubberTop Wave

RubberTop Wave is ontwikkeld voor het aansluitingen van gevels aan geprofileerde ondergronden, zoals pannen en 
golfplaten. RubberTop Wave is geplisseerd en voorzien van een zelfklevende strook waardoor deze zelfs tot 30% 
blijvend vervormd kan worden. 

RubberTop Flex

RubberTop Flex is bij uitstek de ideale 
milieuvriendelijke loodvervanger. RubberTop 
Flex is opgebouwd uit een EPDM met een 
ingekapseld strekmetaal. Dit maakt het 
eenvoudig vervormbaar en uitermate geschikt 
als gevelaansluitstrook. Het strekmetaal zorgt 
er bovendien voor dat de slab, zoals lood, 
bijgeklopt kan worden en perfect in deze vorm 
blijft staan. 

Voordelen:
- Milieuvriendelijke loodvervanger
- Flexibel en vervormbaar
- Lichtgewicht
- Hoge UV en Ozon bestendigheid

RubberTop is  
blijvend bestand 

tegen UV- en 
ozonstraling
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Opleidingen

Wij raden iedereen aan een RubberTop verwerkersopleiding te volgen voor plaatsing. Voor meer informatie  
over de inhoud en tijdstippen van de opleidingen verwijzen wij u door naar uw leverancier. Hij zal u de  
nodige informatie verstrekken.

Glasdraadwapening

SBS Hoogpolymeer (zelfklevend)

Scheidingsfolie

Aluminium composiet folie

AluShell dampremmende folie 

AluShell is een duurzame dampremmende laag, 
noodzakelijk voor een goede dampdichting van  
elke dakconstructie. AluShell is een aluminiumfolie  
met glasvezelversterking en een kleeflaag van  
SBS-gemodificeerd bitumen. De zelfklevende laag is 
voorzien van een antikleeffolie waardoor de verwerking 
zeer eenvoudig is. AluShell is getest volgens  
 

 
DIN 18234 voor toepassingen op geprofileerde 
staalplaat in industriële toepassingen. Bij toepassing 
van AluShell dampremmende folie wordt de dakvloer 
water- en luchtdicht afgewerkt.  
AluShell voorkomt hierdoor condensatie in de isolatie 
en laat zodoende de isolatie optimaal presteren  
en resulteren in energiebesparing. 

RubberTop  
is uitstekend  
toepasbaar op 
groene daken

Milieuvriendelijk 

De milieu-impact van RubberTop is minimaal, zowel 
tijdens productie als applicatie. De membranen geven 
geen giftige stoffen af, waardoor het regenwater 
uitstekend bruikbaar is voor irrigatie. RubberTop EPDM 
is ook 100% recyclebaar. Met de nieuwste technieken 
kunnen we  de ingrediënten splitsen en opnieuw 
gebruiken in mengsels voor nieuwe membranen. 
Hierdoor is RubberTop EPDM geclassificeerd als het 
meest milieuvriendelijke product.
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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 RubberTop dealer:

We make 
water proofing easy


