
BEXCO  GRANULAATRUBBER OP ROL 
PROTEC 

Bexco® Protec granulaatrubber is een robuust en elastisch materiaal, geleverd in rollen en stroken. Dit type 

rubber wordt gebruikt als beschermende (tussen)vloer in de bouwindustrie. De hoge densiteit en                

veerkrachtige rubberstructuur zorgen voor egale drukverdeling en opvang van de verticale belasting. Bexco® 

Protec granulaatrubber wordt eveneens geïnstalleerd op vloeren of bouwoppervlaktes als optimale &        

goedkope bescherming tegen mogelijke mechanische beschadigingen. 
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EIGENSCHAPPEN: 

• Duurzaam 

• Waterdoorlatend 

• Rotvrij 

• Intens belastbaar 

• Geluidsisolerend 

• Elastisch 

 

VOORDELEN: 

• Direct beloopbaar na installatie 

• Makkelijk hanteerbaar 

• Makkelijk te installeren 

• Eenvoudig op maat te snijden 

 

TOEPASSINGEN: 

Dit type rubber wordt gebruikt: 

• Als allround bescherming voor       
vloer- en dakbedekking  

• Onder zonnepanelen of andere 
technische installaties op daken  

• Bij aanleg van groendaken &    
parkeerdaken 

• Bij plaatsing onder betonvloeren 
en muren (<-> koudebruggen)  

• Bij installatie op bestaande vloeren 

• Bij opslag van betonelementen 

 

OOK BESCHIKBAAR IN STROKEN: 

• Lengte: 10 m 

• Breedtes : 10 - 15 - 20 - 25 cm    

• Dikte:  

 BXPG1-760 : tot 10 mm 

 BXPG1-950 : tot 6 mm 

Bexco® Protec granulaatrubber zijn beschermende matten, ideaal voor             

individuele systeemoplossingen en hebben dankzij de specifieke granulaat-

structuur hun dienst bewezen als beschermende tussenvloer in de bouwindu-

strie. De rubbers worden bovendien probleemloos gebruikt om bestaande vloer-

bedekkingen te beschermen tijdens de constructiefase, vnl. wanneer zwaar   

vervoer en constructiemachines worden ingezet. Verder wordt Bexco® Protec 

granulaatrubber geïnstalleerd bovenop vloeren of oppervlaktes als optimale  

bescherming tegen mogelijke mechanische beschadigingen.  

Type BXPG1-760 BXPG1-950 

Grondstof rubber Rubber 

Densiteit 760 kg/m³ 950 kg/m³ 

Dikte 5-6-8-10-12-15-20* mm 5-6-8-10-12-15-20* mm 

Rolbreedte 1.05 m 1.25 m 

Rollengte 10 m - 6 m  10 m - 6 m 

Kleur zwart zwart 

Vorm rollen / stroken rollen / stroken 

Materiaal Rubbergranulaat + PU lijm Rubbergranulaat + PU lijm 

*20mm = platen van 1 x 1.25 m 


