
WATERDICHTINGS- 
MATTEN

HDPE - folies (in diverse diktes en uitvoeringen) vormen de 
standaard oplossing voor vloeistofafdichting. 
Ook zijn er folies op de markt in andere materialen, die toegepast 
worden waar specifieke eisen gesteld worden (kleur, soepelheid, 
resistentie,...). Het gevaar bij alle foliematerialen is perforatie. 

Vandaar dat in kritieke toepassingen een secundaire dichtingslaag 
in de vorm van geosynthetische kleimatten aangewezen is. 
Deze matten vinden ook typisch toepassing als barrière onder 
vloerplaten bij mogelijke calamiteiten.
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VOORDELEN VAN HDPE

Vergeleken met andere thermoplastische 
materialen vertoont HDPE een hoge 
weerstand tegen diffusie. Naast het gebruik 
van geomembranen voor grondwater-
bescherming, aquacultuur en civiele bouw, 
wordt HDPE ook toegepast voor buizen, 
welke gebruikt worden voor een veilig 
transport van gassen.

Door 2-3% fijne koolstof toe te voegen aan 
de natuurlijke PE grondstoffen worden de 
folies UV- en weerbestendig gemaakt.

STANDAARD HDPE HEEFT 
VOLGENDE VOORDELEN:

-  Hoge chemische weerstand
-  Hoge treksterkte en verlenging bij 

breuk
-  Hoge doorponsweerstand
-  Flexibel bij lage temperaturen
-  Hoge samendrukbaarheids-weerstand
-  Bestand tegen UV en weers-invloeden
-  Bestand tegen wortels en knaag-dieren
-  Goed lasbaar
-  Onschadelijk voor het milieu

HDPE IS SUPERIEUR VERGELEKEN 
MET PVC OMWILLE VAN:

-  25% lagere densiteit
-  Vrij van weekmakers
-  Halogeen-vrij
-  Vrij van zware metalen
-  Algemeen betere chemische weerstand
-  Verschillende toepassingen in de 

voedselindustrie en opslag van 
drinkbaar water

-  Geen gevaarlijke gassen bij verbranding 
of lassen

-  HDPE behoudt zijn mechanische 
eigenschappen (geen uitloging van 
additieven)

HDPE folies - MATERIAALEIGENSCHAPPEN

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Door een constante verbetering van de grondstoffen tijdens de  
laatste jaren is de efficiëntie van HDPE folies gevoelig verbeterd. De 
ontwikkeling van normen zoals EN 14576 heeft er toe bijgedragen 
dat de invloed van ESC* beter gekend is. HDPE folies vertonen 
een optimale kwaliteit omdat heden ten dage enkel grondstoffen 
van de hoogste kwaliteit gebruikt worden. Ook evaluaties van 
geïnstalleerde systemen tonen het perfecte gedrag van HDPE 
geomembranen, na een periode van 20 jaar, aan. Eigenschappen 
zoals een goede flexibiliteit, hoge sterkte in combinatie met hoge 
chemische weerstand en lange levensduur zijn onze standaard.

DUURZAAMHEID

Betreffende de duurzaamheid van HDPE zijn verschillende opinies, 
expertises gepubliceerd.
De testen met betrekking tot oxidatie worden uitgevoerd bij een 
verhoogde temperatuur (oven).

Overeenkomstig de gekende ratio’s (wet van Arrhenius) is 
het mogelijk om de levensduur te bepalen voor de HDPE-
types die gebruikt worden in stortplaatsen. Gebaseerd op de 
temperatuurevaluaties tussen 20°C en 30°C, gemeten boven de 
onderafdichting van bestaande stortplaatsen, kan een levensduur 
van 300 à 400 jaar verwacht worden, zelfs wanneer de uitgeloogde 
vloeistof verzadigd is met zuurstof. 
(Bron: OFI Oostenrijks onderzoeksinstituut Expertopinie 
N°47.814/2003)

*ESC: Environmental Stress Cracking

De geomembranen zijn verkrijgbaar in   
verschillende dikten (van 0,75 tot 3 mm),  
met  glad of gestructureerd oppervlak.

HDPE is veruit het meest betrouwbare materiaal dat 
over de beste chemische weerstand, mechanische 
en fysische eigenschappen beschikt om in alle 
hedendaagse toepassingen en in twijfelachtige 
omstandigheden en milieus te gebruiken als 
bescherming van het kostbaar milieu.

EMOFOIL HDPE folie
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TYPES 0,75mm 1,00mm 1,50mm 2,00mm ≥ 2,50mm

FOLIE

Materiaal - HDPE

Dichtheid gr/cm3 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94

MI - index gr/ 10 min 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4

Treksterkte bij strekgrens N/mm2 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16

Verlenging bij strekgrens % ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9

Perforatieweerstand mm ≥ 300 ≥ 450 ≥ 800 ≥ 1500 ≥ 2000

N 240 320 480 640 800

Temperatuursbestendigheid °C - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

Weerstand tegen wortels - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Weerstand tegen microorganismen - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Weerstand tegen knaagdieren - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Gehalte koolstof % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

VERPAKKING

Breedte m 5 / 7

Lengte m 100

Ook verkrijgbaar in gestructureerde versie

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSINGEN
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Een verscheidenheid aan mogelijkheden voor de detectie van lekkages doorheen diverse 
materialen. Eenmalige controle of permanente monitoring van de lekdichtheid behoren tot 
de mogelijkheden.

ONTWIKKELDE EN  
GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE: 

• ECR® Electrochemical Response System 
 (1994, EP 94914506.4)- passive 
• EFT® Electrical Tracer System (2003, EP 1387156A1) - active
• MSS® Stationary, continuous Monitoring (2005, EP 05020521.0) 
• FGM® Flexible Groundwater Monitoring (2008, 30778627) 
 passive + active
• Alle technieken + R&D
• DIN EN ISO 9001:2000 TÜV gecertificeerd

TOEPASSINGEN:
 
• Gewapend beton constructie, slibwanden wateropslag, 
 diepe funderingen
• HDI injectie + jet grouting, water glas 
• Folies (HDPE), minerale dichtingsbanen
• Tunnel + Brug constructie
• Zwembaden/vijvers
• Parkeergarages, daken, voegen
• Natuurlijke + artificiële afdichtingen  

MIJLPAAL IN NIEUWE SENSOR  
TECHNOLOGIE:

Texplor`s nieuwe HDPE Module (sensor/bron) – geen kabels te 
installeren onder de dichtingsbaan – eenvoudige herstelling in geval van  
beschadiging. 

LEVENSDUUR VAN DE MODULE = 
DIE VAN DE DICHTINGSBAAN.

MONITORING:

•  Geautomatiseerde continue monitoring (dicht – doorlatend) van alle types dichtingen -  
geomembranen, minerale dichtingen , waterdicht beton, diafragmawanden, 

 slibwanden, voegen etc.  
•  Installatie in bestaande dichtingssystemen mogelijk 
•  Flexibele telemetrie, opvolging van diverse projecten door een centrale unit, 
 uitbreiding steeds mogelijk
•  Vroegtijdige visuele & acoustische waarschuwing, SMS, E-Mail in geval van lekkages 

of beschadigingen

TEXPLOR®: lekdetectiesysteem

BESTEKBESCHRIJVING 
OP AANVRAAG

UITGEWERKTE 
VOORSTELLEN 

OP PROJECTBASIS
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OMSCHRIJVING 

Emoclay NAB is een geosynthetische kleimat van slechts ongeveer 10 mm dikte, 
waarin een hoge kwaliteit bentoniet is verwerkt tussen 2 lagen geotextielen met ruw 
(RL-N) of glad (L-N) oppervlak. 

Een groot percentage van het gebruikte bentoniet bevat een drielagig kleimineraal - 
Montmorilloniet.

VOORDELEN 

P Emoclay NAB is een dunne kleimat wat de grondwerken reduceert en een groter 
volume creëert voor het dumpen van afval.

P	De installatie van Emoclay NAB kleimatten is eenvoudig en grotendeels 
onafhankelijk van de weersomstandigheden.

P	Emoclay NAB is minder kritiek om te plaatsen dan de conventionele minerale 
matten. 

P	Indien beschadigd is Emoclay NAB eenvoudig te herstellen.
 De hoge interne schuifweerstand zorgt voor een stabiele beschermingslaag op 

steile hellingen tot 1:1.75 zonder dat het bentoniet zijn eigenschappen verliest.

P	Emoclay NAB kan stevig verbonden worden met een speciale klevende 
overlapping, heel vast tijdens constructie en  plaatselijke zetting.

P	Als fabrieksproduct is Emoclay NAB van een betrouwbare en bewezen kwaliteit.

L 
- 

N

geweven geotextiel

kleilaag met aerovlies
geweven geotextiel

RL
 -

 N

geotextiel met ruw opp.

kleilaag met aerovlies
geotextiel met ruw opp.

EM
OC

LA
Y 

L 
- 

N
EM

OC
LA

Y 
RL

 -
 N

EIGENSCHAPPEN

Montmorilloniet is een kleimineraal dat kan  
opzwellen. Bij bevochtiging komen de watermo-
leculen vast te zitten tussen en in de kleideeltjes, 
waardoor het bentoniet zwelt en de beweging van 
het water sterk vermindert.

Inkapseling van het bentoniet in de kleimat,  
gecombineerd met de belasting van de construc-
tie en zwelling door bevochtiging zorgt voor een 
kleilaag met een lage permeabiliteit.

Waterdoorlaatbaarheid vermindert wanneer de 
belasting groter wordt. In vele situaties is een  
permitiviteit van 5 x 10-9 1/sec. aanvaardbaar 
bij het vervangen van conventionele minerale  
beschermingslagen door Emoclay NAB  
kleimatten.

EMOCLAY NAB: kleimat
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PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN  

Bij het plaatsen van EMOCLAY NAB dient rekening gehouden te 
worden met volgende punten:

P  Op hellingen steiler dan 1:5 raden wij aan rollen neerwaarts af te 
wikkelen. Op vlakkere ondergronden kan dit in alle richtingen.

P  Alle overlappingen moeten “dakpansgewijs” gelegd worden in de 
richting van de afwatering.

P  Overlappingen in de breedte op hellingen van meer dan 1:5, 
die om constructieve of technische redenen moeten uitgevoerd 
worden, zijn enkel toe te laten wanneer verbindingen tussen naast 
elkaar gelegen stroken voldoende treksterkte bezitten; op de top 
van de helling zijn geen overlappingen toegestaan.

P  Overlappingen in de langsrichting van naast elkaar liggende banen 
moeten trapsgewijs (± 1 meter) uitgevoerd worden (fig.1).

P  Op het laagste niveau moeten overlappingen tot een minimum 
beperkt worden of zelfs vermeden.

P  Tijdens het afrollen worden de stroken EMOCLAY NAB 
gepositioneerd voor overlapping en geplaatst zonder plooien of 
spanning. De kleimat mag niet over de grond gesleept worden. 
Een trage en gecontroleerde afwikkeling van de rollen met een 
constante begeleiding van de zijkanten, spaart een hoop extra 
werk bij het recht leggen van de matten.

P  De gelegde oppervlakte aan kleimatten moet dezelfde dag nog 
bedekt worden met zand, wat betekent dat er op gelet moet 
worden dat de oppervlakte niet te groot wordt.

P  De kleimatten mogen niet bereden worden.
  

Opmerking: 
- Sporen veroorzaakt door installatiegereedschap moeten geëffend 

en eventueel verdicht worden. Voetafdrukken tonen aan dat de 
ondergrond niet genoeg verdicht is.

-  Verbindingen overlappen, markeren en snijden. De EMOCLAY 
NAB-overlappingen moeten minstens 250 mm breed zijn (fig.1). 
Voor overlapping van verbindingen in de lengterichting, markeer 
het overlappingsgebied 250 mm van de rand van het materiaal. 
Gebruik een scherp mes om de kleimat af te snijden.

figuur 1

trapgewijs

07



AFDICHTEN VAN DE OVERLAPPINGEN

Het afdichten van de overlappingen is bepalend voor de 
vloeistofdichtheid van het geheel. De vereisten voor dichte 

verbindingen zijn 
een vlakke, stevige 
ondergrond, een goed 
contact tussen de 
overlappingsvlakken 
en een voldoende 
overlapping. De 
o v e r l a pp i n g s z one 
moet vrij zijn van 
gronddeeltjes

Emotrade raadt 2 
methodes aan voor 
het afdichten van 
overlappingen :

Methode 1 – met bentoniet
Geschikt voor vlakke of licht hellende oppervlakken

-  het droog bentonietpoeder met de hand of met een 
truweel aanbrengen op de onderste kleimat en gladstrijken 

OF 

-  een mengsel van bentonietpoeder en water (3 à 4 delen 
water/1 deel bentoniet) mengen met een machine

- deze pasta aanbrengen op de onderste kleimat en met 
een truweel gladstrijken

Daarna de bovenste laag Emoclay Nab over de onderste
laag leggen.

Wanneer de grond rechtstreeks op de overlapping komt 
en bv. niet op een bovenliggend geotextiel, moeten de 
overlappingen proper gehouden worden door het gebruik 
van de voorziene niet-geweven stroken (fig 2a)

Methode 2 – met speciaal kleefmiddel
Wordt gebruikt in specifieke gevallen waar de overlap 
onderhevig is aan trekspanningen

Het speciale kleefmiddel wordt gelijkmatig aangebracht op 
de onderste kleimat over een breedte van minstens 100 
mm  en kan het  best aangebracht worden met behulp van 
een gieter en een roller. Na ongeveer 6 à 8 lm de bovenste 
kleimat over de onderste leggen en lichtjes aandrukken bv. 
met een metalen roller. (fig 2b)

Het speciale kleefmiddel bereikt zijn optimale kleefkracht bij 
droog weer nà ongeveer 48 uur. De kleeftijd kan verkort 
worden door toevoeging van een versnellingsmiddel.

Verbruik : 300 gr/lm

Gereedschap reinigen met water en het kleefmiddel goed 
afsluiten. Niet over de afdichtingen lopen.

figuur 2a

figuur 2b
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AANSLUITING MET BUIZEN

Buisinvoegingen (fig.3) worden gemaakt met een extra kleimat (een vierkant 
met elke zijde = buisdiameter + 1,2 meter), die bovenop het kleimatoppervlak 
geplaatst wordt. 
De buisondersteuning moet stevig zijn en vrij van verzak-kingen. Holle ruimten 
dienen gevuld te worden met een zand-bentonietmix.

Eerst dient de buis door de kleimat gestoken te worden; aan te raden bij een 
opwaartse helling. De positie van de buis wordt gemarkeerd op de kleimat 
(kruisvormige snedes in één lijn met de richting van de helling), bevochtigd en dan 
uitgesneden. De snedes moeten niet groter zijn dan de buisdiameter.

De extra kleimat wordt op dezelfde manier behandeld. De kruisvormige snedes 
moeten evenwijdig met de zijkanten gemaakt worden en wordt daarna diagonaal 
van de richting van de helling geplaatst (fig.3). De hoeken bedekken de snedes in 
de kleimat eronder. De kleimat moet strak rond de buis zitten.

Alle vlakken (fig.3), vooral rond de buis, worden goed bedekt met een 
bentonietpasta. Uiteindelijk worden zowel buis als kleimat bedekt met een niet-
geweven geotextiel, dat vastgehouden wordt met een klem of draad. De zijkanten 
van de extra kleimat worden behandeld zoals overlappingen. 

Aansluitingen bij complexe constructies worden gemaakt met een extra stuk 
kleimat (fig.4). Indien mogelijk dient de kleimat boven het maximale operationele 
waterniveau uit te komen.

De aansluitingen moeten direct na het afwerken met grond bedekt worden om 
stabiliteit te verzekeren.

figuur 3

figuur 3 - dwarsdoorsnede

figuur 4
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Bedekking met grond

Een grondlaag van > 300 mm met een normale belasting van > 6 kN/m² is de minimale bedekking van 
de kleimat. 

De juiste dikte en soort grond worden berekend afhankelijk van de werf, om de kleimat te beschermen 
tegen uitdroging op lange termijn. Wanneer er geen specifieke instructies zijn voor de deklaag, raden wij 
een dikte van > 800 mm aan, gebruikmakend van watervasthoudende grond.

-  Bij het bedekken van de kleimatten, de grond op en over de stroken “duwen” in de richting van 
de overlappingen (op die manier worden beweging en/of onderbrekening van de verbindingen 
voorkomen).

- De dikte van de bedekking vòòr verkeer dient minimaal 300 mm te zijn. Bij voorkeur 
constructiegereedschap gebruiken met een lage gronddruk (bv. een voertuig op rupsbanden). 
Scherpe draaibewegingen en abrupt starten/stoppen moeten vermeden worden.

- Eerst moeten alle verankeringsgroeven gevuld worden.
- Het afladen van het bedekkingsmateriaal dient beperkt te worden tot een hoogte van 500 mm; het 

storten van grote hoeveelheden materiaal op de kleimat moet strikt vermeden worden.

Opmerking: 
Op bouwplaatsen met zwaar verkeer, is een zandlaag van > 100 mm vereist, wat een totale bedekking 
geeft van > 600 mm.

Herstelling
In geval van schade aan Emoclay NAB kleimatten die reeds geplaatst zijn:
de beschadigde stukken kunnen hersteld worden met een stuk van voldoende grootte en volgens de 
richtlijnen voor het afdichten van overlappingen 

TYPES L - N RL - N

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

Materiaal tussenlaag
“aero” vlies versteviging

- sodium - bentoniet
60 gr/m2

sodium- bentoniet
60 gr/m2

Materiaal geotextiel - geweven PP glad oppervlak geweven PP ruw oppervlak

Totaal gewicht gr/m2 4800 5500

Dikte in droge toestand mm 5 8

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Trekweerstand ketting kN/m ≥ 20 ≥ 20

Trekweerstand inslag kN/m ≥ 30 ≥ 30

Verlenging bij breuk ketting % ≤ 25 ≤ 25

Verlening bij breuk inslag % ≤ 25 ≤ 25

Permeabiliteitscoëfficient kv i = 1  30kPa m/s ≤ 5 x 10-11 ≤ 5 x 10-11

Perforatieweerstand N 3000 3000

VERPAKKING

Breedte x Lengte
m 3,60 x 40 3,60 x 40

m 5,10 x 40 5,10 x 30

TECHNISCHE GEGEVENS
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PLAATSING

TYPES D-S C-S

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

Materiaal tussenlaag
“aero” vlies versteviging

- 60 gr/m2 60 gr/m2

3D Composiet PE - 70 gr/m2 PE - 70 gr/m2

Materiaal geotextiel - geweven PP PP

Gewicht natriumbentoniet gr/m2 5000 5000

Totaal gewicht gr/m2 5400 5500

Dikte in droge toestand mm ≥ 8 ≥ 8

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Trekweerstand ketting kN/m ≥ 30 ≥ 30

Trekweerstand inslag kN/m ≥ 25 ≥ 25

Permeabiliteitscoëfficient m/s ≤ 2 x 10-13 ≤ 2 x 10-15

VERPAKKING

Breedte x Lengte
m 1,80 x 30 1,80 x 30

m 3,60 x 30 3,60 x 30

OMSCHRIJVING

Een veelzijdige, dubbelwerkende afdichting voor alle bouwwerken. Toepasbaar onder vloeren maar 
vooral ook voor afdichting van verticale wanden. 

Doordat het bentoniet opgesloten zit in een fijne honingraatstructuur, blijft het perfect op zijn plaats 
zonder gevaar om uit te zakken. Deze afdichting werkt scheuroverbruggend (tot 0,3 mm) waardoor er  
bespaard kan worden op wapening in het beton.

Doordat het beton nog enkel de dragende functie vervult, kan er doorgaans ook op de betondikte 
bespaard worden. De open zijde, herkenbaar aan de donkergrijze streep bij de D-S uitvoering of aan 
de grijze kleur bij de C-S uitvoering, dient steeds langs de betonzijde geplaatst te worden.

In de C-S uitvoering is het buitenste geotextiel voorzien van een waterdichte PE-coating. De C-S 
uitvoering is een wortelbestendige 3-voudige dichtingsmat.De overlapping van 2 banen bedraagt 
minimaal 15cm en kan ingestrooid worden met bentonietpoeder bij horizontale toepassingen. In 
verticale of sterk hellende toepassingen kunnen de banen verlijmd worden of met kleefband ver-
bonden worden.

EMOCLAY NAB D-S/C-S kleimat

TECHNISCHE GEGEVENS
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Tektoseal® bestaat uit 3 componenten:
1. Drager uit hoogwaardig geweven geotextiel
2. Natriumbentoniet granulaat afdichtingslaag
3. Ongeweven toplaag

Door de specifieke fabricagetechnieken is Tektoseal® niet enkel een economisch interes-
sant, maar eveneens milieuvriendelijk product. Deze uiterst dunne mat (<10mm) bereikt 
minstens hetzelfde afdichtingsresultaat als een conventionele afdichting met klei. Bovendien 
zorgt een continue bewaking tijdens het productieproces voor een constante kwaliteit.

TEKTOSEAL® HEEFT NOG VEEL MEER TE BIEDEN:

P  Een hogere inwendige wrijvingshoek en grotere afschuifweerstand als gevolg van het  

vernadelingsproces

P  Geoptimaliseerde wrijvingskarakteristieken waardoor Tektoseal® uiterst geschikt is voor  

toepassing bij steilere hellingen.

P  Zeer goede afdichtende werking als gevolg van de zweleigenschappen 

 van het natriumbentoniet.

P  Het gebruik van granulaat zorgt voor minimale stofvorming.

P  Weinig gevoelig voor grondverzakkingen.

P  Zelfherstellend effect als bescherming tegen mechanische beschadigingen.

P  Minder afdichtingsmateriaal = minder diep uitgraven van de bodem = effectiever volume

P Kostenbesparend ten opzichte van afdichtingen op mineralenbasis.

P Duurzaam door de hoge chemische bestendigheid.

P	Snel en eenvoudig te installeren (optimale rol lengtes en breedtes)

TECHNISCHE GEGEVENS
 

•  Permettiviteit k = 3 • 10-9 [1/s]
•  Permeabiliteitscoëfficiënt k = 3 • 10-11 [m/s]
•  Breedte rol: 5,10 m (andere breedtes zijn verkrijgbaar op aanvraag)

TOEPASSINGEN

MILIEUTECHNIEK
• Sanering van verontreinigde terreinen

- Stortplaatsen
- Basisafdichting

• Grondwaterbescherming
 - Wegenbouw, spoorwegbouw in   

   waterbeschermingszones 
 - Regenwaterbekkens, spaarbekkens
 - Reservoirs
 - Landschap
 - Aanleg van vliegvelden

WATERBOUW
• Taluds, dijken.
• Drainage van sloten en beken.

TEKTOSEAL® kleimat

TEKTOSEAL® is een composiet 
product en bestaat uit extreem 

robuuste geokunststoffen en 
natriumbentoniet in granulaire vorm. 

Deze componenten worden door 
de nieuwste productietechnieken 
samengevoegd met een daartoe 

ontwikkelde vernadelingstechniek 
om zo een homogene afdichtlaag 

te produceren.
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TOEPASSINGEN

Dampdichte betonbescherming en waterdicht-
ing voor betonkelders en andere ondergrondse  
betonconstructies. 

VERHINDERT HET BINNENDRINGEN VAN 
GRONDWATER IN:

• Ondergrondse betonplaten

• Ondergrondse muren met zowel 
 enkelzijdige als dubbelzijdige bekisting

• Uitbreidingen en 
 reconstructiewerken

• Prefabconstructies

TYPES

De membranen zijn leverbaar in rollen van 1,0 en  
2,0 m breedte, voorzien van een zelfklevende strook aan 
één zijde

•  SikaProof® A-05
 0,5 mm dik membraan voor 
 vochtbeheersing, betonbescherming en 
 waterdichting met lage belasting- en 
 drukvereisten.
•  SikaProof® A-08
 0,8 mm dik membraan, voor het waterdicht maken 

en beschermen van beton met 
 gemiddelde belastings- en 
 waterdrukvereisten.
•  SikaProof® A-12
 1,2 mm dik membraan, voor het 
 waterdicht maken en beschermen 
 van beton met gemiddelde tot hoge 
 belastings- en drukvereisten.

SIKAPROOF® A 
is een waterdichtingssysteem bestaande uit een 

volledig en permanent mechanisch aanhechtend, 
samengesteld membraan. 

Het bestaat uit een flexibel polyolefine (FPO) reliëfmembraan, gelamineerd met een 
afdichtingsraster en een niet-geweven doek. 

SikaProof® A wordt koud en op voorhand aangebracht; dus zonder gebruik te maken 
van hitte of open vlam, en voordat het wapeningsijzer wordt geplaatst en het beton 
wordt gestort.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

P	Wordt koud (geen opwarming of open vlammen) en op voorhand aangebracht, 
voordat de wapening wordt geplaatst en het beton wordt gestort

P	Volledige en permanente aanhechting met de betonconstructie
P	Geen zijdelingse of parallelle water migratie mogelijk tussen het beton en het 

membraan
P	Hoge waterdichtheid getest volgens verschillende normen
P	Eenvoudige plaatsing d.m.v. zelfklevende overlappingen (geen lassen nodig)
P	Weersbestendig met tijdelijke UV-stabiliteit tijdens de plaatsing
P	Hoge duurzaamheid
P	Hoge treksterkte en rekvermogen
P	Zeer flexibel en scheuroverbruggend
P	Bestand tegen agressieve media voorkomend in natuurlijk 
 grondwater en bodem.
P	Kan worden gecombineerd met andere waterdichtingssystemen, zoals:

	 - Sikaplan WT-membranen, waterdichtingsmembranen op basis van FPO
       - Sikadur-Combiflex SG-systeem, voegafdichtingssysteem op basis van FPO.

SIKAPROOF®A waterdichtingssysteem

HET INNOVATIEVE
WATERDICHTINGSSYSTEEM 
DAT UW MANIER VAN WERKEN 
ZAL VEREENVOUDIGEN.
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De MDDS-mat bestaat uit een dubbelgelagig geweven en gecoate HDPE-weefselconstructie, die 
fabrieksmatig is afgevuld met zand. Bovendien is de mat uiterst UV-bestendig en onaantastbaar door 
chemische producten.

Dankzij deze eigenschappen verenigt ze in zich de beschermingsgraad van een zandlaag met het 
plaatsingsgemak van een geotextiel.

Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat het niet volstaat om geomembranen te beschermen 
met zware vliezen of geocomposietweefsels. Een dikke zandlaag van ongeveer 30 cm biedt wel 
de nodige bescherming, maar de ervaring leert dat deze laag moeilijk aan te brengen is en dat zij 
bovendien een enorm volume van de stortcapaciteit opslorpt.

-  De MDDS-MAT vervangt dus zowel het dikke scheidingsvlies als de ongeveer 30 cm dikke 
zandlaag. Dit levert op een oppervlakte van 30 000 m² al gauw een extra stortvolume op van 
ongeveer 10000m³.

-  Bovendien bespaart men aanzienlijk in verleggingskosten.
-  Vermits de mat op rollen geleverd wordt, kan zij snel en prijsgunstig op bijvoorbeeld steile taluds 

verlegd worden, met een nagenoeg onbestaand afschuifrisico. Een rode lijn aan de zijkanten 
geeft de minimale overlapping aan.

-  De productie van de matten gebeurt op basis van een vooraf bepaald verleggingsplan, waarbij 
de matdikte en de overlappingen van de matten kunnen aangepast worden aan het specifieke 
project, en aldus verlies van materiaal wordt vermeden.

-  Al deze factoren zorgen voor een snelle, zekere plaatsing. De plaatsing kan gebeuren bij vrijwel 
alle weersomstandigheden.

VOORDELEN

TYPE MDDS-mat

WEEFSEL

Gewicht gr/m2 ≥ 270

Materiaal - HDPE

MINERALE VULLING

Kalkgehalte % < 1

Mineraal 
component: zand

mm 0 - 2

AFMETINGEN

Breedte m 2,20

Lengte m ≤ 80

Dikte mm ca.20

Gewicht kg/m² 30

TECHNISCHE  
GEGEVENS 

 Omschrijving:  Minerale beschermingsmat voor kunststoffolies

 Toepassingsgebied: Stortplaatsinrichting en -afdek

 Beschermingsgraad: Bescherming van de folie tegen beschadiging 

  door drainagemateriaal 16/32 mm tot 

  belastingen van 900 kPa (� 60 m storthoogte)

 BAM-erkenning: 12/BAMIV.3/09/00

 Samenstelling: - Dubbellagig weefsel in HDPE

  - Zandvulling 0-2 mm

MDDS MAT minerale beschermingsmat voor kunststoffolies
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WATERDICHTINGSMATTEN IN UITGEVOERDE WERKEN
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