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TEKNISKT DATABLAD
ELASTOSEAL

Fysiska egenskaper
För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklarartion.

Lagring
Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer
CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382

Elastoseal EPDM Geomembran är en vulkaniserad EPDM-gummiduk 
med mycket hög styrka och elasticitet som inte påverkas av höga  
eller låga temperaturer och som bibehåller egenskaperna praktiskt taget 
oförändrade under decennier utan försprödning, krympning  
eller sprickbildning. EPDM-gummiduken har en överlägsen väder- och 
UV-beständighet och kan med fördel installeras både exponerat och 
belastat. Överlägsen livslängd kombinerat med låg vikt ger ett effektivt 
resursutnyttjande under hela livscykeln. Produkten rekommenderas för 
dammar, kanaler, övertäckningar, dagvattenmagasin och tankar. Färgen 
på geomembranet är svart. 
Karaktäristiska egenskaper: 

•   Överlägsen UV-beständighet
•   Överlägsen elasticitet, flerdimensionellt töjbar
•   Mjuk, följsam och anpassningsbar till underlag
•   Dimensionsstabil
•   Installation möjlig året runt
•   Långsiktigt hållbar med överlägsen livslängd
•   Väl beprövat geomembran med dokumenterad god historik

OBS!
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Tjocklek Vikt

0.75 mm 0.8 kg/m²

0.8 mm 0.8 kg/m2

1.0 mm 1.1 kg/m2

1.2 mm 1.2 kg/m2

1.5 mm 1.6 kg/m2

2.0 mm 2.2 kg/m2

Artikel Tjocklek (mm) Bredd (m) Längd (m)

ElastoSeal Panel 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 
3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 
10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98

30 / 60

ElastoSeal Panel WT 1.0 / 1.2 / 1.5 10.32
100.32 för 1.0 & 1.2 
75.32 för 1.5

2D membran ElastoSeal 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Specificeras av kund Specificeras av kund

3D membran ElastoSeal 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Specificeras av kund Specificeras av kund

Rullar/Remsor ElastoSeal 0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 20 – 1700 (mm) 30


