
Geen grenzen 
aan vorm en 
oppervlakte



Van Beek EPDM
Van Beek EPDM levert maatwerk 

in EPDM-rubber. Met onze 

jarenlange ervaring in zowel de 

dak- als vijverindustrie weten 

wij als geen ander welke strenge 

eisen gesteld worden aan water-

afdichtingswerken.

EPDM is een synthetisch éénlaags rubbermembraan met een unieke 

samenstelling welke een minimale levensduur van 40 jaar en een 

geringe milieubelasting garandeert. EPDM is ultra bestand tegen 

ozon en UV-veroudering waardoor het materiaal uitgesproken 

weerbestendig is. Er zijn geen grenzen aan de formaten en 

toepassingsmogelijkheden van EPDM. 

VB-EPDM membranen worden in huis op maat gemaakt, wat  

resulteert in minder naden en een kortere plaatsingstijd.  

Tevens is Van Beek EPDM B.V. leverancier van Firestone RubberGard® 

en Duraproof Novoproof® systemen.

Van Beek EPDM biedt voor 
elke toepassing de beste 
oplossing.

•  KOMO-gecertificeerd 

• Uitgebreide kwaliteitsbewaking

• FLL-gecertificeerd

• Uitstekend toepasbaar als dakafdichting 

 onder  PV-panelen.

VB-EPDM-rubber heeft een zeer 

gunstige milieubelastingsfactor en is 

100% ecologisch verantwoord (loogt 

niet uit). 

De milieueffecten gedurende de 

gehele levenscyclus zijn het laagst, 

waardoor het materiaal onder de 

beste milieuclassificering volgens 

het Nederlands Instituut voor Bouw-

biologie en Ecologie (NIBE) valt.



Afmetingen spelen geen rol bij het permanent waterdicht maken 

van uw project. Van bedrijfshal tot dakkapel, elk dak wordt 

perfekt afgedicht met een voor u op maat gemaakt membraan. 

Ingewikkelde dakconstructies zijn dan ook geen enkel probleem. 

Lasnaden worden tot een minimum beperkt en zijn door onze 

unieke verwerkingsmethode onverwoestbaar. Elk membraan 

wordt geleverd met een garantiecertificaat voor 10 jaar. 

Een verzekerde projectgarantie behoort ook tot de mogelijk-

heden. Doordat de membranen op maat worden geleverd, is de 

verwerking eenvoudig. Om de duurzaamheid te optimaliseren 

begeleidt Van Beek EPDM u, indien nodig, bij de verwerking en 

traint desgewenst uw personeel.

Grenzeloze 
dakbedekking

VB-EPDM 
membranen 2D
• Bitumenbestendig
• UV- en ozonbestendig
• Blijvend elastisch
• Lange levensduur



Permanente 
waterafdichtingssystemen
Ingewikkelde vormen zijn geen enkel probleem voor het VB-EPDM 

systeem. Met de 3D membranen worden al uw ideeën waterdicht 

vormgegeven. U kunt uw ideeën grenzeloos uitwerken middels ons 

tekenprogramma. 

Wij zorgen ervoor dat de membranen exact volgens uw specificaties en 

zoveel mogelijk uit één stuk worden geleverd. De montage op locatie 

wordt hiermee sterk vereenvoudigd.

Uit één stuk, op maat 
geleverde afdichtings-
systemen

VB-EPDM 
membranen 3D
• Grenzeloze 
 toepassingsmogelijkheden
• Eenvoudig verwerkbaar
• Naadloos uit één stuk



Sinds 1980 worden Firestone RubberGard® EPDM membranen 

met succes geplaatst op miljoenen platte daken wereldwijd, 

van de barre koude in Alaska tot de verschroeiende hitte van 

de Golfstaten. Vandaag staat Firestone Building Products 

synoniem voor de productie en plaatsing van meer dan 

1.000.000.000 m2 RubberGard® EPDM.

In de loop der jaren werd EPDM hét éénlaags dakmembraan bij 

uitstek voor architecten, bouwondernemingen en dak-dekkers. 

En dit zowel voor nieuwe gebouwen als renovatieprojecten.

Vanuit een toenemend ecologisch bewustzijn neemt ook de 

bouwindustrie vandaag haar verantwoordelijkheid inzake 

milieu. Lange termijn oplossingen worden ontwikkeld met een 

dubbel doel: enerzijds kosten besparen door de levensver-

wachting van het dakmembraan te verhogen en anderzijds de 

impact op het milieu minimaliseren door de energie- 

consumptie en de benodigde natuurlijke grondstoffen te  

beperken. Voor dergelijke ‘duurzame’ dakafdichtings- 

systemen, zijn EPDM membranen de juiste keuze.

Firestone  
RubberGard® EPDM

Firestone RubberGard® EPDM is de ideale, 

duurzame waterdichtingsoplossing voor licht 

hellende commerciële en industriële daken. 

Aan de basis van het wereldwijd succes van dit 

membraan ligt een unieke combinatie van eigen-

schappen en voordelen:

• Lange levensverwachting

• Flexibiliteit

• Uitgesproken weersbestendigheid

•  Uitstekende weerstand tegen ozon, 

 UV-veroudering en extreme temperaturen

• Dimensionele stabiliteit

• Beperkte impact op het milieu

• Lage levenscycluskosten

Op verzoek is een uitgebreid documentatiepakket 

beschikbaar.



Duraproof 
Novoproof® EPDM

Duraproof biedt u een eenmalig EPDM-gamma. Met haar lang-

durig betrouwbare en oplossingsgeoriënteerde afdichtingen 

voor platte daken, groendaken en vijvers behoort Duraproof tot 

de wereldwijd toonaangevende aanbieders.

Bij Duraproof Technologies GmbH in Büschfeld concentreert 

zich sinds meer dan 60 jaar de gehele competentie voor de ont-

wikkeling en productie van innovatieve rubberproducten t.b.v. 

de bouwindustrie.

Novoproof® dakafdichtingssystemen vervullen speciale 

klantwensen en zij hebben zich in de internationale 

bouwindustrie meer dan bewezen. Speciaal voor platte 

daken is het Novoproof® systeem een economisch zinvol 

alternatief voor kunststof- of bitumen daken.

De Thermofast naadtechniek combineert opti-

male functionaliteit en zekerheid bij het lassen van 

EPDM-afdichtingsbanen. Met behulp van de föhn 

biedt deze techniek de mogelijkheid om ook bij 

extreme temperaturen op een eenvoudige manier 

een kwalitatief hoogwaardige verbinding te  

realiseren.

Novoproof® EPDM-banen kunnen losliggend en 

geballast, verkleefd of mechanisch bevestigd  

worden aangebracht. Er is een keuzemogelijkheid 

in verschillende EPDM-diktes en vliescachering, 

hetgeen de verwerking vereenvoudigt.  

Een uitgebreid assortiment lasbare manchetten 

completeert het leverprogramma.



Specials

Door onze jarenlange ervaring in waterafdichting 

zijn wij in staat custom made oplossingen te bieden 

wanneer er specifieke eisen gesteld worden. 

Ons team van specialisten stelt dan samen met u 

de meest optimale afdichting samen.

Of u nu denkt aan Biogas of speciale manchetten, 

Van Beek EPDM voldoet aan uw hoogste eisen.

Kennis delen voor een 
optimaal eindresultaat.

Service en training
 
Van Beek denkt oplossings- en klantgericht. 

Daarom beschikken wij over een trainingscentrum 

waar wij uw personeel opleiden tot allround EPDM 

specialist. Zij ontvangen hiervoor een compleet 

programma met heldere theorie en inspirerende 

praktijksessies. 

Op aanvraag kunnen onze instructeurs u ter plekke 

ondersteunen bij uw project. Wij delen onze kennis 

graag. Het eindresultaat zal hierdoor verder 

geoptimaliseerd worden en leiden tot volle 

tevredenheid van uw opdrachtgever.



Van Beek EPDM BV

Industrieterrein Holtum Noord
Nieuwe Weideweg 5
NL-6121 PD Born

T +31 (0)46 4740625
F +31 (0)46 4744448

info@vbbv.com
www.vbbv.com


