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EcoProof Liquid Membrane en 
EcoProof Geotextile

Ecologisch 
Economisch 
Duurzaam

EcoProof Liquid Membrane is een universeel, duurzaam en 
makkelijk aan te brengen vloeibaar rubber voor waterdichting 
en bescherming voor bijna alle ondergronden.

Premium Quality

EcoProof Geotextile wordt onmiddellijk op de eerste laag EcoProof Liquid Membrane aangebracht, 
zodat het vloeibaar rubber goed indringt in de Geotextile band. Vervolgens wordt er een tweede laag 
EcoProof Liquid Membrane gestreken over de Geotextile band. Een laatste laag wordt aangebracht na 
het uitharden en zorgt ervoor dat het oppervlak volledig waterdicht en zeer stevig wordt.

Onze informatie is gebaseerd op eigen kennis en 
proefnemingen en wordt u louter ter informatie gegeven. 
Aangezien wij het ontwerp en de hoedanigheid van de 
ondergrond, noch de omstandigheden bij verwerking kunnen 
beoordelen, kunnen we op grond van deze documentatie niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de uitgevoerde werken. 
Neem voor meer accurate informatie contact op met onze 
technische dienst.

VERWERKING

Snel droog 
en duurzaam 

waterdicht



EcoProof Liquid Membrane
EcoProof Liquid Membrane is een universeel, duurzaam en makkelijk aan te brengen vloeibaar rubber 
voor waterdichting en bescherming voor bijna alle ondergronden zoals: beton, metaal, bitumen, hout, 
steen, PVC, zink, etc. Kan ook toegepast worden op EPDM, mits gebruik te maken van een EPDM 
hechtprimer. EcoProof Liquid Membrane is zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Waterdicht maken en beschermen van: daken, zinken dakgoten, muren, vloeren, naden, voegen, scheuren, 
constructiedelen en doorvoeren, complexe vormen zijn makkelijk behandelbaar. Biedt ook bescherming 
tegen erosie en corrosie en kan gebruikt worden voor roest. EcoProof Liquid Membrane is zeer geschikt 
voor vochtige omgevingen zoals: badkamers, kelders, terrassen, balkons, buisdoorvoeren, maaivelddetails, 
enz..; en is tevens ook overtegelbaar met een flexibele tegellijm C2 voor inloopdouches e.d..

De inhoud goed handmatig mengen, de oppervlakte moet zuiver, droog, vetvrij en vrij van losse delen 
zijn. Breng EcoProof Liquid Membrane aan in 2 of 3 lagen, zorg ervoor dat EcoProof Liquid Membrane 
handdroog is tussen de lagen en dat de totale dikte ± 2 mm wordt. Gebruik Ecoproof Geotextile bij 
naden, hoeken, kieren en scheur-overbruggende toepassingen. EcoProof Liquid Membrane is na 3 à 
8 uur droog (afhankelijk van ondergrond en klimaatomstandigheden) en mag na 24 uur blootgesteld 
worden aan (regen)water. Niet gebruiken onder +5°C en op natte ondergronden. Volledige uitharding 
tussen 48 en 72 uur.

Tip: Leislag zorgt voor een beloopbaar oppervlak met een esthetische afwerking. Bovendien kan de 
leislag gebruikt worden voor extra bescherming van de dakafdichting. Na het gebruik van de EcoProof 
Liquid Membrane wordt de leislag aangebracht op de vloeibare coating. 

     1 Liter

     5 Liter

   10 Liter

   20 Liter

Ruwe ondergrond
  2 L /m²

Gladde ondergrond 
  1 L /m²

  Naadloos
  UV-bestendig
  Uitstekende hechting
  Bestand tegen chemicaliën
  Geurloos
  800% elastisch
  Gebruiksvriendelijk
  Makkelijk aan te brengen
  Onmiddellijk waterdicht
  In koude vorm toegepast
  Thermisch stabiel
  Milieuvriendelijk: oplosmiddelvrij – VOC-vrij en op waterbasis
  De ultieme waterdichting en beschermende coating.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

TOEPASSINGEN 

VERWERKING

VERPAKKING VERBRUIK

EcoProof Geotextile wordt gebruikt om EcoProof Liquid Membrane te versterken. Bij alle zwakke 
gedeelten zoals hoeken, kieren, spleten en naden zorgt EcoProof Geotextile in combinatie met EcoProof 
Liquid Membrane ervoor dat er een stevige en waterdichte laag wordt gevormd. Er wordt hierdoor een 
overbrugging gemaakt tussen twee materialen.

EcoProof Geotextile wordt niet gebruikt als 
alleenstaand product. Het wordt enkel gebruikt in 
combinatie met EcoProof Liquid Membrane.

Afmeting 15 cm x 100 m
 30 cm x 100 m
 Set 15 cm x 25 m + 2 wegwerphandschoenen + 1 x aanbrengborstel 

  Premium kwaliteit
  Uv-bestendig
  Gemakkelijk te verwerken
  Soepel
  Rekbaar
  Zeer stevig

EcoProof Geotextile

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

VERPAKKING 

Voor het verstevigen van zwakke gedeelten


