
01  Productbeschrijving 
De Pro One EPDM strook is een kunststoffolie uit 
volledig gevulkaniseerde rubber op basis van EPDM 
en is bestemd voor het wind- en waterdicht maken van 
gevel- en muurconstructies en dakgoten. De Pro One 
EPDM stroken worden vervaardigd op basis van een 
copolymeer van ethyleen, propyleen en onverzadigde 
diëen-verbindingen (EPDM), oliën, vulstoffen en 
additieven. Ze worden verkregen door extrusie en/of 
kalanderen gevolgd door vulkaniseren. De Pro One EPDM 
strook heeft een CE-keurmerk en voldoet aan de eisen 
van de normen EN13984 (flexibele waterafdichtingen: 
thermoplastische en elastische banen die gebruikt 
worden als dampremmende laag) en EN 14909 (flexibele 
waterafdichtingen: thermoplastische en elastische banen 
die gebruikt worden als vochtwerende laag).

02  Voorbereiding 
De afdichtingssystemen met Pro One EPDM stroken 
mogen enkel aangebracht worden door ervaren plaatsers. 

05  Technische specificaties

Fysische Eigenschappen Testmethode Criteria Aangegeven waarde*

Dikte (mm) NBN EN 1849-2 - 5% +10% - 5% +10%

Oppervlaktemassa (kg/m²) NBN EN 1849-2 ± 10% ± 10%

Dichtheid onder waterdruk NBN EN 1928 2 kPa 2 kPa

Dampdoorlaatbaarheid μ NBN EN 1931 - 50.000 ± 30%

Treksterkte (N/mm²) nieuw (L,D) NBN EN 12311-2 Meth. B ≥ 4 ≥ 6

Verlenging bij breuk (%) - nieuw (L,D) NBN EN 12311-2 Meth. B ≥ MLV ≥ 300

Nageldoorscheurweerstand (N) L,D NBN EN 12310-1 ≥ MLV ≥ 25

Doorscheurweerstand NBN EN 12310-2 - ≥ 10 N

Statische indringing – beton NBN EN 12730 ≥ MLV L25

Dynamische indringing (mm) – Al (mm) NBN EN 12691 MLV ≥ 225

Brandreactie NBN EN 13501-1 - Euroklasse E

Bestandheid tegen veroudering EN 1296/EN 1931 - Conform

* Normale fysische eigenschappen voor de 0,75 mm Pro One EPDM strook.

Dezen dienen hierbij de accessoires (voorgevormde 
hoeken en Pro One EPDM strook) te gebruiken die deel 
uitmaken van het systeem. De vaste ondergrond waarop 
de folie aangebracht wordt, moet zuiver, droog en vrij van 
vet en stof zijn en mag geen scherpe uitsteeksels tonen. 
Neem contact met de technische afdeling van Pro One 
voor meer gedetailleerde informatie.

03  Verbruik 
De Pro One EPDM strook moet de juiste afmetingen 
hebben, zodat het af te dichten oppervlak volledig bedekt 
wordt, met in begrip van alle overlappingen van de folie.

04  Eigenschappen 
–  Uitstekende weerstand tegen ozon, UV-straling en 

temperaturen.
 –  Zeer goede thermische en dimensionele stabiliteit.
 –  Vlugge en eenvoudige plaatsing.
 –  Behoudt zijn flexibiliteit tussen - 45°C en 130°C.
 –  Fysisch.
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06  Verpakking / Levensduur

Dikte Breedte Lengte

0,75 mm 10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 cm 30 m

Verpakking 
De folie en de verpakking zijn voorzien van de juiste 
identificatie-labels. Stroken kunnen geleverd worden op 
pallets.

Levensduur 
Onbeperkt.

Opslag 
De rollen moeten worden bewaard op een zuivere en gladde 
ondergrond, afgeschermd van slechte weersomstandigheden 
en bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.

Codes en goedkeuringen 
De Pro One EPDM strook is CE-gecertificeerd overeenkomstig 
NEN-EN 13984 ‘Flexibele banen voor waterafdichtingen 
kunststof en rubber dampremmende lagen. Definities en 
eigenschappen’ en NEN-EN 14909 ‘Flexibele banen voor 
waterafdichtingen. Kunststof en rubber banen voor vocht-
werende lagen. Definities en eigenschappen’.

Hoogwaardige productie 
De EPDM-fabriek volgt strenge richtlijnen voor kwaliteits-
controle van de selectie van grondstoffen tot het testen van 
het eindproduct. De EPDM-fabriek heeft een ISO 9001-certi-
ficering voor haar kwaliteitsbeheersysteem.

07  Voorzorgsmaatregelen 
Vermijd contact met scherpe voorwerpen die de folie 
kunnen perforeren of beschadigen. Houd de folie uit de 
buurt van ontstekingsbronnen en open vuur.

08  Garantie 
Pro One garandeert dat haar product, binnen de houdbaar-
heidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De 
aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen 
bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In 
geen geval is Pro One aansprakelijk voor enigerlei gevolg-
schade.

09  Aansprakelijkheid 
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en 
ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen 
aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het 
product voor de toepassing geschikt is.
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