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Celdex EPDM Vulstroken en Vulblokken zijn op maat gesneden 
geprofileerde afdichtingsmaterialen vanuit geslotencellig EPDM 
Celrubber. EPDM Celrubber Vulstroken en Vulblokken bieden 
bescherming tegen vocht, tocht, stof, warmteverlies en geluid 
bij geprofileerde stalen dak- en wandbeplating of bij andere 
toepassingen waar maatwerk vereist is. Leverbaar als plaat, 
vel, geprofileerde Vulstrook/Vulblok en als stansdeel, 
klevend of niet-klevend.

• geslotencellig EPDM Celrubber
• voorkomt het binnendringen van water, wind, vocht,  

ongedierte & vuil
• maakt dak- en gevelconstructies duurzamer
• UV-bestendig, rotvrij
• hoge mechanische weerbaarheid
• beter bestand tegen vogelvraat
• op maat gesneden als plaat, vel of stansdeel
• leverbaar in de kleur zwart
• zowel klevend als niet-klevend
• eenvoudige montage

 Kenmerken:

 Omschrijving:

Densiteit
Shore (00)
Kleur
Brandklasse (FMVSS302)
Warmtegeleidingscoëff.
Wateropname      (ASTM D 
1056/24h)
Trekkracht (DIN 53571)
Temperatuurbestendigheid
Ozonbestendigheid
Chemische bestendigheid
UV-bestendigheid
Standaard diktes (mm)
Voegtype

 Technische specificaties:
Circa 120-170 kg/m3
40-60
Zwart
Cat. 1, type E
0.040 W/m2K
< 5%

> 400 kPa
-40°C tot +70°C
Geen scheurvorming
Voldoende
Goed
25, 50 mm
Sterk geprofileerd (maatwerk)

 Uitvoeringen:

EPDM Vulstrook Geventileerde EPDM Vulstrook EPDM Vulblok



Celdex EPDM Vulstroken & Vulblokken
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De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één 
van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen 
gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Celdex EPDM CR Vulstroken & Vulblokken dienen als 
duurzame afdichting bij constructies waar geprofileerde stalen 
dak- of wandbeplating wordt toegepast in een agressief milieu. 
De producten hebben een goede chemische, mechanische 
en ozonbestendigheid. Als afdichting van vloerplaten tijdens 
beton storten. Als afdichting ter plaatse van de aansluiting 
van  muren met geprofileerde beplating. EPDM CR Vulstroken 
& Vulblokken voorkomen het binnendringen van water, wind, 
vocht, ongedierte, vuil en geluid. Verhogen de kwaliteit van 
dak- en gevelconstructies. Zijn goed bestand tegen UV-licht en 
kunnen eenvoudig gemonteerd worden.

 Producteigenschappen

Controleer of de geleverde producten overeenkomen met 
uw bestelling en op eventuele transportschade. Kleur, type, 
uitvoering en afmetingen dienen correct te zijn. U dient altijd 
vooraf het product aan uw toepassing en specificaties te 
toetsen. Reinig de ondergrond zorgvuldig. Verwijder vuil-, stof- 
en vetresten. Celdex EPDM Vulstroken & Vulblokken dienen 
minimaal 5cm terugliggend te worden geplaatst, ter hoogte 
van de mechanische bevestiging. Voor eenvoudige montage 
kunnen EPDM Vulstroken & Vulblokken aan de profielzijde en/
of basiszijde worden voorzien van een dubbelzijdig klevende 
butylband of transfertape. Celdex EPDM Vulstroken & Vulblokken 
worden overmaats geproduceerd. Bij extreme vervorming van 
dak- en wandbeplating kunnen aangepaste vormen worden 
geproduceerd om alsnog een optimale afdichting te creëren. 
Bij schuine constructies dienen schuin gesneden Vulstroken te 
worden toegepast. Bij hoge omgevingstemperaturen adviseren 
wij PE  Vulstroken & Vulblokken met aluminiumkleurige 
foliecachering toe te passen. Voor goede akoestische en 
brandwerende eigenschappen Steenwol Vulblokken & Stroken 
gebruiken. Ter bescherming van aantasting door vogels en 
ongedierte kunnen zowel  EPDM CR Vulstroken & Vulblokken 
als ook PE Vulstroken & Vulblokken met aluminiumkleurige 
foliecachering worden toegepast. Celdex kunnen bij een 
temperatuur van 20°C in een gesloten verpakking langdurig 
worden opgeslagen.

 Verwerkingsrichtlijnen

 Veiligheid

Voor EPDM Celrubber gelden geen specifieke 
veiligheidsrichtlijnen.

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane 
schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. 
Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden 
uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het 
uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van 
belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te 
stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een 
gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium 
is een schade te beoordelen.

 Onderhoudsinspectie

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf 
contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. 
Wij maken graag een projectgericht advies voor u !

 Bij twijfel

Celdex is een toonaangevend producent van kunststofschuim-
producten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, 
maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend 
voor onze werkwijze. 
Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

• Vulstroken en vulblokken
• Steenwol vulblokken en stroken
• Enkelzijdig klevende schuimbanden
• Dubbelzijdig klevende schuimbanden
• Compressiebanden 
• Butylbanden en butyltapes
• Brandwerende producten
• Tapes
• Ontdreuningsmaterialen
• Purschuimen, kitten en lijmen 

 Celdex


