
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Gootbekleding 
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VB-EPDM membranen-stroken ten behoeve van gootbekleding. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
        
      

  
 
 

Van Beek EPDM BV 
Nieuwe Weideweg 5  
NL-6121 PD Born 
order@vbbv.com  
www.vbbv.com  

Van Beek EPDM BV, levert sinds 1972 maatwerk 
in EPDM rubber en is als geen ander bekend 
met de strenge eisen, die aan duurzame 
afdichtingen gesteld worden.  

 

 
 

VB-EPDM-folie is een uitstekend product om 
goten duurzaam af te dichten. Ook lekkende 
zinken goten, die door corrosie slechts nog zeer 
moeilijk gesoldeerd kunnen worden, zijn 
eenvoudig en duurzaam met VB-EPDM-folie te 
repareren. VB-EPDM goot afdichtingssystemen 
bestaan uit baanvormige EPDM stroken, die 
met op maat gemaakte manchetten, 
kleefstoffen, afdichtingspasta's en 
waterafvoeren in de goot gemonteerd worden. 
De VB-EPDM afdichtingen zijn ook in 3D-vorm 
exact op maat te verkrijgen. Aanwezige 
hoeken en doorbrekingen zijn dan reeds prefab 
in de gootbaan gevulkaniseerd.  
 
Lange goten zetten sterk uit en vragen daarom om een 
afdichting die blijvend elastisch moet zijn. Met een rek 
van meer dan 300% voldoet VB-EPDM ruimschoots. 

VB-EPDM gootbekledingen kunnen naadloos tot 
zeer grote lengten worden geleverd. Dit 
vermindert het aantal noodzakelijke 
naadverbindingen op de bouwplaats en 
bespaart kostbare verwerkingstijd. Een ander 
voordeel is het lage gewicht, dat zorgt voor een 
geringe belasting van de onderconstructie. Het 
is mogelijk om VB-EPDM-folie over traditionele 
gootbekledingen, zoals gemineraliseerde 
bitumen, aan te brengen. VB-EPDM-folie is UV-
bestendig en loogt niet uit. Het is daardoor ook 
prima toepasbaar in grijs-water-systemen, 
waarbij hoge eisen gesteld worden aan de 
kwaliteit van het opgevangen regenwater. 

VB-EPDM membranen bestaan uit rubberfolie 
van Europese topkwaliteit. Ze komen tot stand 
door het op maat vulkaniseren van banen 
EPDM-folie, en zijn leverbaar in verschillende 
diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VB-
EPDM membranen, die exact op maat aan de 
gestelde eisen voldoen. Elk membraan wordt 
met een bijbehorend certificaat en montage-
instructie bij u afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft 
een zeer gunstige milieubelasting factor en is 
ecologisch verantwoord. De milieueffecten 
gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer 
laag. 
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 VB-EPDM membranen ten behoeve van composttunnels. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
              

  
 
 

VB-EPDM-folie is ideaal om bij de bouw van 
composttunnels toe te passen als 
bodemafdichting. Hierbij is het belangrijk dat de 
VB-EPDM-folie geheel uit één stuk, en op maat 
gemaakt wordt geleverd. Hygiëne is van 
cruciaal belang om een optimale 
compostkwaliteit te garanderen. Bij het reinigen 
en desinfecteren van de tunnel wordt gewerkt 
met zeer hoge temperaturen. VB-EPDM-folie is 
goed bestand hiertegen. 

VB-EPDM membranen kunnen prefab tot 3.000 
m² uit één stuk, en voorzien van alle 
doorvoeren, worden geleverd. In het geval van 
grotere afmetingen en indien gewenst, is 
maatwerkfabricage op locatie ook mogelijk.  
Na verlijming van het VB-EPDM-membraan op 
de onderliggende isolatiepanelen ontstaat een 
vlakke afdichting. 
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