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& NOG
VEEL MEER
BRENG EEN BEZOEKJE
AAN ONZE SHOWROOM

EPDM
HG DAK
8,99 € ²
Beschikbare breedte (lengte max. 30,50 m) :

PER M

B : 3.05 m - 1.14 mm Ref. 313049
B : 4.57 m - 1.14 mm Ref. 313050
B : 6.10 m - 1.14 mm Ref. 313051

TB& Hydrogard EPDM is een synthetisch rubber met zeer goede elastische eigenschappen.
Het betreft een Amerikaanse EPDM dat zijn flexibiliteit zowel bij zeer koude als extreem
warme temperaturen behoudt.
TB& Hydrogard EPDM is een niet gewapend, vliegvuurbestendig eenlaags membraam
geschikt voor volledig verlijmd, mechanisch bevestigd of losliggend geballast systeem.

Eigenschappen
• Brandvertragend
• Temperatuurbestendig
• Behoudt zijn soepelheid
• Zeer goede treksterkte

EPDM
50 cm Ref. 313040
100 cm Ref. 313042

4,29 €
8,49 €

TB& Hydroseal is een EPDM synthetisch rubber waterdichtingsmembraan dat extreem
duurzaam is. Het is vervaaardigd door een extrusie-/kalandersysteem en vulkanisatieproces.
Er wordt een membraan met een perfecte homogeniteit verkregen.
Het membraan heeft een gestructureerd oppervlak door middel van reliëf dat het een
betere hechting geeft, zowel bij gebruik van koude lijmen als bij warmteafdichting.

HERFST

PROMOTIES
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TAPGAT
PE
De PE buis met roofing
slab is specifiek ontwikkeld
voor het verticaal afvoeren
van regenwater op platte
daken.

63 mm - L600 + ROOFING Ref. 313043
75 mm - L600 + ROOFING Ref. 313045
90 mm - L600 + ROOFING Ref. 313046

15,99 €
16,99 €
17,99 €

Eigenschappen
• Het unieke expansiesysteem zorgt ervoor dat een afdichtingslab (roofing)
waterdicht bevestigd is aan een PE-buis.
• Deze stevige PE buis zorgt ervoor dat er geen condens kan ontstaan in het isolatiepakket.
• PE buis van Geberit heeft een lengte van 600 mm, ook verkrijgbaar in andere afmetingen
op aanvraag.
Toepassingen
Te gebruiken voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken met roofingdakdichting.

TAPGAT
ALU
De Alu buis met EPDM
Amerikaans zelfklevende
slab is specifiek ontwikkeld
voor het verticaal afvoeren
van regenwater op platte
daken.

50 mm - L600 + EPDM Ref. 313032
75 mm - L600 + EPDM Ref. 313034
90 mm - L600 + EPDM Ref. 313035

29,99 €
30,99 €
31,99 €

Eigenschappen
• Het unieke expansiesysteem zorgt ervoor dat een afdichtingslab (TB& COVER)
waterdicht bevestigd is aan een Alu-buis.
Toepassingen
Te gebruiken voor het verticaal afvoeren van regenwater op platte daken met EPDM
dakdichting.

EPDM
DUURZAME LIJM
5 kg
Ref. 313060
44,99 €

10 kg
Ref. 313061
84,99 €

HERFST

PROMOTIES

Eigenschappen
• Duurzame en unieke lijm op basis van hybride technologie
(= hard uit onder invloed van vocht)
• Droogt op als elastisch duurzaam rubber
• Hoge mechanische weerbaarheid, niet corrosief voor metalen
• Krimp en luchtbellen vrij
• Geschikt voor interieur en exterieur
Voorbereiding
• Een zuiver en droog werkoppervlak, vrij van stof, vet, afval, olie of niet hechtende
coatings die voor een oneffenheden kunnen zorgen
• Bewaar de ongeopende verpakking tussen de 5 en 25°C
• Primer hoeft niet aangebracht te worden, deze hecht al uitstekend zonder primer
• Niet geschikt in combinatie met natuursteen of chloor zoals zwembaden
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BUILDING
MATERIALS FOR
PROFESSIONALS

PROBUMAT is een groothandel gespecialiseerd in ruwbouwmaterialen,
sanitair en elektro. Uw vindt er alles voor een totaalrenovatie.
Vragen over of interesse in onze producten?
Neem gerust contact met ons op of kom kijken in onze showroom.
Onze enthousiaste medewerkers helpen u graag!

Onze winkel
Oostkaai 25/5 - 03 666 88 86 - info@probumat.be - www.probumat.be

Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of acties. De promoties zijn geldig van 1/12/2021 t.e.m. 28/02/2022 en zolang de voorraad strekt.
Eventuele prijsstijgingen onder voorbehoud. Producten aangekocht in promotie kunnen niet teruggenomen of geruild worden.
AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCL. 21% BTW.

