


VLOEIBAAR RUBBER VAN DUURZAME KWALITEIT 
VOOR LUCHT-, WATERAFDICHTING EN BESCHERMING

Liquid Rubber Europe levert beschermende milieuvriendelijke 
vloeibare coati ngs voor een breed scala aan toepassingen.





LIQUID RUBBER EUROPE
De Liquid Rubber coati ngs worden door hun specifi eke eigenschappen al jarenlang wereldwijd toegepast voor infrastructurele en industriële projecten. Liquid 
Rubber Europe is de Europese partner van Cantech. Liquid Rubber Europe distribueert een unieke en gepatenteerde lijn van “slimme” coati ngs voor een breed 
scala aan toepassingen met milieuvriendelijke eigenschappen.

Met een groot distributi enetwerk van vele verkooppunten en distributi epartners worden de vloeibaar rubber coati ngs door heel Europe toegepast, daar waar 
de omstandigheden zwaar en veeleisend zijn.

ONGEËVENAARDE EIGENSCHAPPEN
De eigenschappen van de Liquid Rubber coati ngs zijn ongeëvenaard, de verwerking is eenvoudig en de bescherming is duurzaam.

• waterdicht, dampdicht, luchtdicht en gasdicht.
• sterk, naadloos en volledig hechtend aan het oppervlak.
• uitstekende hechti ng op licht vochti ge ondergronden.
• milieuvriendelijk en vrij van toxische stoff en en oplossmiddelen.
• hoog elasti sch (tot 900%!).
• ongevoelig voor temperatuurwisselingen (-40 °C tot +160 °C).

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Naast het leveren van de vloeibaar rubber Liquid Rubber coati ngs voorziet Liquid Rubber Europe ook in trainingen en opleidingen. Indien nodig en gewenst kan 
Liquid Rubber Europe op locati e technische ondersteuning bieden. Daarnaast heeft  Liquid Rubber Europe een interne technische afdeling die u voorziet van 
advies op maat.







HBS200
Liquid Rubber HBS200 is een universele vloeibaar rubber afdichter eff ecti ef voor waterwering, luchtdichti ng en bescherming tegen corrosie. De vloeibare 
coati ng hecht o.a. op beton, steen, metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. Dit maakt de vloeibare coati ng uitermate geschikt voor het water- en luchtdicht 
maken van vele objecten. Het ecologische product op waterbasis is niet toxisch, oplosmiddel- en VOC-vrij en vriendelijk voor de gebruiker en het milieu. De 
weer-, UV- en chemicaliënbestendigheid maken het een kwalitati ef hoogwaardig en duurzaam product.

Na uitharding is de vloeibare coati ng blijvend elasti sch tot wel 900% en kan gemakkelijk de werking van verschillende ondergronden opvangen. In combinati e 
met een Geotexti el is de HBS200 naad- en scheuroverbruggend. Dit maakt de rubber coati ng geschikt voor het afdichten van objecten bestaande uit materialen 
met verschillende uitzetti  ngscoëffi  ciënten. HBS200 is uitstekend geschikt voor o.a. het afdichten rond venti lati eopeningen, afvoeren of doorvoeren in daken, 
wanden, vloeren en beschadigd dakwerk of grotere scheuren in beton. De vloeibare coati ng kan worden aangebracht met een kwast, roller, spaan of airless 
spuitsysteem. Voor de snelle klus is HBS200 het perfecte product om te gebruiken: snel, eenvoudig en zeker!

SPRAYGRADE
SprayGrade is een vloeibare coati ng die uitermate geschikt is voor waterafdichti ng en beschermen van allerhande constructi es waarbij sprake is van blootstelling 
aan UV straling. De SprayGrade is net zoals BelowGrade & MineCoat een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door 
Liquid Rubber ontworpen spuitsysteem. De vloeibaar rubber coati ng wordt koud aangebracht en bevat geen VOC’s en toxische stoff en. Dit maakt de vloeibare 
coati ng veilig voor mens en milieu.

Na applicati e is de vloeibaar rubber coati ng binnen enkele seconden droog en hecht volledig aan vrijwel alle ondergronden. Dit maakt de vloeibaar rubber 
coati ng geschikt om in één handeling de gewenste laagdikte aan te brengen. SprayGrade is te gebruiken als afdichti ngslaag op zowel nieuw constructi es als in 
renovati e toepassingen. SprayGrade is blijvende fl exibel (900%) en heeft  een volledige hechti ng op onder andere bitumen, EPDM, hout, metaal, beton, PVC en 
vele isolati ematerialen. Door de opti male hechti ng aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing plaatsvinden tussen coati ng en constructi e.

De SprayGrade is een snelle en gemakkelijk appliceerbare rubber coati ng die op zichzelf gebruikt kan worden, zonder extra beschermende toplaag en dient als 
waterafdichtende laag ter bescherming van allerhande constructi es.
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BELOWGRADE
BelowGrade is net zoals SprayGrade & MineCoat een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door Liquid Rubber 
ontworpen spuitsysteem. BelowGrade is een vloeibare coati ng die uitermate geschikt is voor waterafdichti ng en beschermen van allerhande constructi es 
waarbij sprake is van weinig tot geen blootstelling aan UV straling.

BelowGrade is een vloeibaar rubber ontwikkeld voor een superieure en duurzame bescherming van o.a. beton, staal, kunststoff en en hout. BelowGrade is bij 
uitstek geschikt voor het beschermen en waterdicht maken van verscheidene objecten. Na uitharding vormt BelowGrade een naadloos, blijvend fl exibel (900%) 
en duurzaam membraan die volledig hechtend is op de ondergrond. Door de opti male hechti ng aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing 
plaatsvinden tussen coati ng en constructi e.

BelowGrade is geschikt voor projecten waarbij hoge eisen gesteld worden aan de waterafdichti ng en bescherming van bijvoorbeeld kelderconstructi es, de 
fundering, maaiveld details, betondekken, brugdeken, tunnels en silo’s.

MINECOAT
MineCoat is net zoals BelowGrade en SprayGrade een twee componenten verspoten systeem en dient te worden aangebracht met een door Liquid Rubber 
ontworpen spuitsysteem. De vloeibare coati ng is VOC-vrij en bevat geen toxische stoff en en is snel en eenvoudig aan te brengen.

De Minecoat is een sterkte, elasti sch (900%) en slijtvaste rubber coati ng en heeft  een uitstekende hechti ng op metalen. De corrosiebeschermende 
eigenschappen maakt de MineCoat bij uitstek geschikt voor het beschermen en waterdicht maken van beton en diverse metaalsoorten. Door de opti male 
hechti ng aan de ondergrond kan er geen (capillaire) vochtverplaatsing plaatsvinden tussen coati ng en constructi e. De coati ng kan zowel over nieuw als 
gecorrodeerd (geroest) metaal worden aangebracht. De blijvend fl exibele rubberen coati ng is bestand tegen thermische belasti ng en is op die manier 
beschermend voor diverse objecten.

MineCoat is geschikt voor de meest veeleisende projecten waarbij hoge eisen gesteld worden aan de bescherming van beton- en metaalconstructi es.
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JOINTFILLER
JointFiller is een vloeibaar rubber speciaal ontwikkelt om te kunnen worden aangebracht met een kitspuit. JointFiller is een koud aan te brengen één component 
kit dat is ontworpen voor een breed scala van toepassingen. De product technologie van de JointFiller biedt een oplosmiddelvrije, snel uithardende coati ng wat 
resulteert in een voegvulling met uitstekende sterkte, elasti citeit (700%) en hechti ng.

JointFiller is een milieuvriendelijk product dat zowel binnen als buiten kan worden aangebracht zonder speciale beschermende middelen. JointFiller kan worden 
gebruikt voor water- en luchtafdichti ngen. De kit kan worden aangebracht op betonnen constructi es, hout- en kunststof kozijnen, dakconstructi es en op vele 
alle andere ondergronden.

TOPSHIELD
TopShield is een revoluti onair product van Liquid Rubber Europe. TopShield versnelt het drogingsproces van Liquid Rubber producten, zoals de HBS200 en Joint-
fi ller. Na het aanbrengen van TopShield zal de toplaag van het Liquid Rubber product snel verharden. Dit zorgt voor een beschermende laag wat resistent is voor 
vocht en regen. Ook zorgt TopShield voor het versnellen van het gehele drogingsproces.

Wat TopShield uniek maakt is de versnelde werking, gemakkelijke aanbrenging en net als alle andere Liquid Rubber producten, milieuvriendelijk. TopShield kan 
aangebracht worden tot zeker -10 graden, wat het extreem effi  ciënt maakt in de wintermaanden.
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VOOR MEER DETAILS ZIE ONZE WEBSITE
 WWW.LIQUIDRUBBER.NL



T +31 (0)297 58 78 66
F +31 (0)297 58 78 61

info@liquidrubbereurope.com
www.liquidrubber.nl

Groot Mijdrechtstraat 15
3641 RV Mijdrecht

Liquid Rubber Europe


