
REFLOOR 20 

noppenbaan in zwart polyethyleen hoogte 20mm 
afdichting van vloeren en wanden  
vochtwerende drainerende laag  

 
 

 

  

  

  

REFLOOR 20 maakt deel uit van het gamma doelgericht ontworpen membranen van SB Solutions voor 
waterdichting van constructies in nieuwbouw- en renovatieprojecten.  
  

 

REFLOOR 20 is met zijn 20 mm noppenhoogte een hoge-capaciteit drainagebaan voor waterdichting, 
drainage en bescherming tegen bodemgassen zoals radon. 

REFLOOR 20 weerstaat aan de chemicaliën die doorgaans in de grond worden aangetroffen. 

REFLOOR 20 heeft een grote drainerende capaciteit. Dit maakt REFLOOR 20 uitermate geschikt voor 
toepassingen in burgerlijke bouwkunde, maar zeker ook voor sanering en drainage van bestaande 
kelders. Naden an aansluitingen worden afgedicht met de hoogwaardige butyltapes CD200.   

 



Voordelen 

 Hoge densiteit geëxtrudeerd HDPE: uiterst sterk en toch soepel 
 Vormvast: blijft vlak - geen vorming van golven 
 Toepassing op vochtige, natte, zoutbelaste en gedegradeerde oppervlakken zonder 

voorbereiding.  
 Ideaal voor probleemvloeren  
 Grote afvoercapaciteit  
 Vermijdt uitbraak van oude vloeren  
 Perfecte dichting met butyl tapes  
 Geschikt voor plaatsing onder andere vloerconstructies  
 Geschikt voor plaatsing onder betonplaten 
 Zeer resistent - heel lange levensduur > 50 jaar  
 Weerstaat aan structurele zettingen en trillingen.  
 Zeer hoge weerstand  
 Bestand tegen chemicaliën  

 

Technische data 

Materiaal  HDPE

Afmetingen rol b 2 m x 20 lm

Kleur  zwart

Dikte  0,9 mm

Noppenhoogte  ca. 20 mm

Noppenaantal 400/m²

Totale dikte  ca. 22 mm

Luchtvolume achter membraan ca. 14 liter/m²

Afvoervermogen ca. 10 l/s/m

  ca. 600 l/min/m

  ca. 3600 l/h/m

Gewicht  0,9 kg/m²

Druksterkte ca. 150 kN/m² (15 t/m²) 
Temperatuursweerstand  –40°C tot +80°C

Vitac softening point  148° C

Levensduur  > 50 jaar

Physiologische eigenschappen ongevaarlijk voor drinkwater 
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Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef m.b.t. technische toepassingen, worden te goeder trouw verstrekt.   SB solutions BVBA kan geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het desbetreffende 

product zou kunnen worden veroorzaakt. Technische wijzigingen voorbehouden.  
 


