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TECHNISCHE PRODUCTFICHE
ELASTOSEAL

ElastoSeal is een elastomeer geomembraan op basis van het 
rubberpolymeer EPDM. Het membraan biedt een waterdichte oplossing 
voor tientallen jaren. Het EPDM rubbermembraan wordt niet aangetast 
door het milieu en geeft geen chemicaliën af die het ecologische systeem 
kunnen aantasten. Hierdoor is ElastoSeal het ultieme membraan voor 
het opslaan van water en andere vloeistoffen, alsook voor sier- en 
zwemvijvers. ElastoSeal EPDM kan worden blootgesteld aan atmosferische 
omstandheden, het kan worden bedekt met aarde of water. De sterkte, 
elasticiteit en levensduur blijven onveranderd door mechanische belasting, 
thermische zetting en chemische en biologische invloeden. ElastoSeal kan 
eveneens gebruikt worden voor decoratieve vijvers.

Gedeclareerde prestaties
Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag
Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties
CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382

Vrijwaringsverklaring
De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op  
www.sealeco.com.

Verpakking

Technische data

Dikte Gewicht

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

Product Dikte (mm) Breedte (m) Lengte (m)

ElastoSeal Paneel 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 Paneel WT 1.0 / 1.2 / 1.5 10.32
100.32 voor 1.0 & 1.2 
75.32 voor 1.5

Op maat gemaakt 2D  
membraan ElastoSeal

0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Gespecifieerd door de klant Gespecifieerd door de klant

Op maat gemaakt 3D  
membraan ElastoSeal

0.75 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Gespecifieerd door de klant Gespecifieerd door de klant

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

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.


