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TEKNISKT DATABLAD
ELASTOSEAL

Fysiska egenskaper
För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklarartion.

Lagring
Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer
CE: EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 15382

ElastoSeal är ett elastomert material baserat på EPDM-gummi, EPDM kom-
mer att förbli vattentätt under årtionden i applikationer med vatteninnehåll. 
EPDM-gummit kommer inte att påverkas av omgivningen och kommer så-
ledes inte att släppa ifrån sig några kemikalier som kan påverka fauna, flora 
eller ekosystemet. På grund av detta är ElastoSeal den ultimata barriären för 
vatten och andra vätskereservoarer.
ElastoSeal EPDM kan installeras exponerat för väder och vind, täckas med 
jord eller vatten. Styrka, elasticitet och livslängd förblir oförändrad av meka-
nisk stress, sedimentstemperatur, kemisk och biologisk påverkan. 
ElastoSeal EPDM är även väl lämplig som barriärskydd för vatten i dekora-
tiva dammar.

OBS!
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats:
www.sealeco.com.

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Tekniska data

Tjocklek Vikt

0.8 mm 0.8 kg/m2

1.0 mm 1.1 kg/m2

1.2 mm 1.2 kg/m2

1.5 mm 1.6 kg/m2

2.0 mm 2.2 kg/m2

Artikel Tjocklek (mm) Bredd (m) Längd (m)

Standardpanel
ElastoSeal

0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 
3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 
10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98

25

Standard panel - dual weld
ElastoSeal

1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.5 15.30 50.32

Kundspecifikt  
2D membran ElastoSeal

0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Specificeras av kund Specificeras av kund

Kundspecifikt 
3D membrane ElastoSeal

0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 Specificeras av kund Specificeras av kund

Remsor ElastoSeal 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 20 – 1700 (mm) 25


