EPDM stroken

Veelzijdig en toepasbaar
op alle types ondergrond
Lange levensduur van minstens
50 jaar
Gemakkelijk te verwerken
dankzij de zelfklevende laag
Lasbaar met warme lucht
plaatsing zonder vlam

www.vmbuildingsolutions.be

Zelfklevende, gewapende
afdichtingsstroken in EPDM

Resistit E SK
Kwaliteitsvolle zelfklevende waterdichtingsstrook uit
gewapend EPDM
RESISTIT E SK is een zelfklevende EPDM-strook die bijzonder geschikt is voor de afdichting van ramen, dorpels,
gevelelementen, funderingen en kelderwanden. Hij is zeer elastisch en sterk en is dankzij zijn lange levensduur
van minstens 50 jaar een ecologische en 100 % water -en luchtdichte bouwoplossing. De unieke, zelfklevende
laag zorgt voor een snelle en makkelijke plaatsing. Primeren, PE-beschermfolie verwijderen en aandrukken.
Tijdwinst dankzij het gebruik van RESISTIT E SK!

Dankzij de innovatieve, krachtige zelfklevende laag kunnen de
stroken duurzaam en koud aan elkaar gekleefd worden. De
plaatsing gebeurt zonder open vlam, er is dus geen brandgevaar.
De SBS bitumenlaag zorgt ervoor dat de overlapverbindingen voor
toepassing in goten, met hete lucht kunnen worden gelast. De
hechtlaag en bitumenlaag vormen zo een naad met 100%
garantie op waterdichtheid. Vloeit de bitumen uit de naad, dan is
de naad altijd en blijvend waterdicht. Voor een perfecte visuele
kwaliteitscontrole.
Technische specificaties:
Materiaaldikte

1,6 mm (+- 10%)

Gewicht

circa 1,6 kg/m2

Standaard lengte

20 m

Breedtes

10, 15, 20, 25, 33,3, 40, 50, 66,6, 75 en 100 cm

Overlap

Minimaal 5 cm
Koudverkleving in gevel, rond ramen en deuren met FG35

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en
praktische opleidingen en informatiesessies.
U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv.
Meer info op www.constructiv.be.
Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40

info@irs-btech.be
www.vmbuildingsolutions.com
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Gratis EPDM-rubber opleidingen

