
 
 
 

 

 

 

TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback is een EPDM dakdichtingssysteem met de hoogste 
beschermingsfactor. Door de polyester laag en pre-tape kan deze dakdichting snel en eenvoudig 
geplaatst worden zonder het gebruik van een vlam. De polyester onderlaag zorgt tevens voor een 
goede dampdrukverdeling. 

De TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback behoudt zijn flexibiliteit zowel bij zeer koude als extreem 
warme temperaturen. 

 

Producteigenschappen : 

• Vooraf in de fabriek geplaatste nadentape. 
• Dampdrukverdelende polyesterlaag. 
• EPDM gemaakt uit robuust materiaal voor een optimale bescherming. 
• Behoudt van helder regenwater i.f.v. regenwaterrecuperatie. 
• Geen vlam nodig bij plaatsing. 

 

Voorbereiding : 

De ondergrond moet stofvrij, zuiver en droog zijn. De dakstructuur moet voldoende stevig zijn. 
Niveauverschillen dienen opgevuld waar nodig. 
Contact met petroleumproducten, warme bitumen, vetten, minerale en plantaardige oliën dient 
vermeden te worden. 

 
Verwerking : 

Minimale verwerkingstemperatuur: 5°C 
De TB& Techno Rubber EPDM Fleeceback goed aanvegen zodat een perfecte hechting wordt 
bekomen. 
Gebruik steeds droge rollen, plaatsing waarbij de polyester onderlaag nat is dient vermeden te 
worden. Wij verwijzen eveneens naar de geldende technische voorlichtingen van het WTCB. 

 

DIKTE BREEDTE LENGTE 
2,2 mm 1,52 m 30,5 m 
2,2 mm 1,52 m 15,25 m 
2,2 mm 3,05 m 15,25 m 

 

 

   



 
 
 

 

Technische gegevens : 

Eigenschappen  Specificatie 
Zichtbare afwijkingen (EN 1850-2) Conform 
Doorscheurweerstand (EN 12310-1) ≥ 150 N 
Rechtheid (EN 1848-2) ≥ 50 mm 
Vlakheid (EN 1848-2) ≥ 10 mm 
Dichtheid (EN 1849-2) -5% / + 10% 
Vuurbestendigheid (EN/TS 1187) Froof 
Reactie bij brand (EN 13501-1) E 
Waterdichtheid (EN 1928 (B)) Conform 
Treksterkte (EN 12311-2) 10,50 N/mm2 
Verlenging (EN 12311-2) 487% 
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730 (B)) ≤ 20 Kg 
Dimensionale stabiliteit (EN-1107-2) ≤ 0,4 % 
Weerstand tegen impact (EN 12691 (A)) ≤ 150 mm 
Schuifweerstand overlapverbindingen (EN 12317-2) 228 N/50 mm 
Afpelweerstand overlapverbindingen (EN 12316-2) 25 N/50 mm 
UV-weerstand (EN 1297) Conform 
Ozon-weerstand (EN 1844) Conform 
Vouwbaarheid bij lage temperatuur (EN 495-5) -40°C 
Gevaarlijke substanties  Geen 
  

 

 


