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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over 
APOROOF EPDM

APOROOF EPDM 1.5MM

Productomschrijving
Het APOROOF EPDM membraan  is een afdichting met  
een dikte van 1,5mm. Het membraan bestaat uit 100% EPDM 
(Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer),  
dit is een synthetische rubber met zwarte kleur,  
een hoge UV-weerstand en een zeer lange levensduur.
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Giet meer dan 60 jaar ervaring in  
een productgamma en je krijgt…  
APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van 
onze know-how en op maat van jouw noden als 
dak- en gevelprofessional. 

APOK Exclusives is
• Een kwalitatief huismerk
• Een label voor hoge kwaliteit 
• Een assortiment van producten dat we 

altijd op stock hebben 
• Een gamma exclusieve producten die  

je enkel bij APOK vindt

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. 
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Toepassingen
Het APOROOF EPDM 1.5MM  membraan is 
uitermate geschikt als dakafdichting, alsook 
voor vochtwerende folie in gevel, fundering 
en kelder. Volledig verkleefd met APOROOF-
contactlijm is APOROOF EPDM 1.5 geschikt 
voor alle hellingen.

Verwerking
Het APOROOF MEMBRAAN 1.5  wordt volledig 
verkleefd, deelsverkleefd of geballast op het 
dak. Wij adviseren u een opleiding te volgen 
in één van onze erkende opleidingscentra,  
nationaal verspreid.

Opslag & verpakking
De rollen stockeren in een droge ruimte.

Eigenschappen Specificatie Gemeten
Treksterkte (EN 12311-2) N/mm² ≥ 6 ≥ 8
Verlenging bij max. trekstrekte (EN 12311-2) % ≥ 400 ≥ 400
Scheursterkte (EN 12310-2) N ≥ 25 ≥ 25
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-2) % ≤ 0,5 ≤ 0,5
Afpelsterkte naadverbinding (EN 12316-2) N/50mm ≥ 25 ≥ 25
Afschuifsterkte naadverbinding (EN 12317-2) N/50mm ≥ 200 ≥ 200
Vliegvuurbestendig (EN 13501-5) - - BROOF(t1) opbouwen 

beschikbaar
Weerstand tegen statische belasting (EN 12730) op beton ≥ L20 ≥ L20
Dynamische indringing (EN 12691) op EPS 150 mm ≥ 2000 ≥ 2000
Waterdichtheid (EN 1928) - - Voldoet bij 10 kPa
Soepelheid bij lage temperaturen (EN 495-5) °C ≤ -30 ≤ -45
Weerstand tegen hagel (EN 135853) 
- harde ondergrond 
- zachte ondergrond

m/s
m/s

≥ 28
≥ 26

≥ 28
≥ 26

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (EN 1931) 70.000 70.000
Bestandheid tegen ozon (EN 1844) Geen scheuren Voldoet
Geschikt voor contact met bitumen (EN 1548) - Voldoet Voldoet

Eigenschappen

Raadpleeg voor gebruik de complete  
technische handleiding van APOROOF.


