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VB-EPDM membranen ten behoeve van de afdichting van biogasinstallaties.
VB-EPDM membranen ten behoeve van composttunnels.	
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VB-EPDM Biogas membranen spelen een grote
rol bij de opwekking van biogas (methaan).
Zij dienen als gasafdichter van de biogassilo’s
VB-EPDM membranen kunnen prefab tot 3.000
waarbinnen het fermenteringsproces zich
m² uit één stuk, en voorzien van alle
afspeelt. Aan biogas membranen worden zeer
doorvoeren, worden geleverd. In het geval van
hoge eisen gesteld; ze dienen afdoende
grotere afmetingen en indien gewenst, is
weerstand te bieden tegen windbelasting en
maatwerkfabricage op locatie ook mogelijk.
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Na verlijming van het VB-EPDM-membraan op
wisselende temperaturen en bacteriologische
de onderliggende isolatiepanelen ontstaat een
invloeden. Bovendien dient de aanwezige rek
vlakke afdichting.
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silo’s op te kunnen vangen. Slechts een
minimum hoeveelheid methaangas mag
daarbij door de EPDM-folie heen diffunderen.
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diktes. Zo ontstaan naadloze en homogene VBVB-EPDM-rubber heeft een zeer hoge
EPDM membranen, die exact op maat aan de
bacteriologische resistentie, die in
gestelde eisen voldoen. Elk membraan wordt
biogasinstallaties noodzakelijk is vanwege de
met een bijbehorend certificaat en montageoptredende materiaalbelasting a.g.v. de
instructie bij u afgeleverd. VB-EPDM rubber heeft
continu afbraak van organische materialen
een zeer gunstige milieubelasting factor en is
door micro organismen. Slechts de beste
ecologisch verantwoord. De milieueffecten
materialen kan men toepassen om
gedurende de gehele levenscyclus zijn zeer
fermenteringsprocessen gedurende langere
laag.
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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.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
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.
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