


BEXCO  RUBBER SBR TEGEL 
DAK 

Bexco® rubber terrastegels bieden onbegrensde mogelijkheden en zijn een uitstekend alternatief voor de 

duurdere stenen terrastegels of gladde houten plankenvloeren. Op het terras, balkon, in de tuin, aan het 

zwembad, enz...  Deze fraaie gerecycleerde Bexco® rubber SBR tegels kunnen echt overal geïnstalleerd       

worden. De tegels hebben uitstekende geluid- en trillingdempende eigenschappen en zorgen voor een warm 

en aangenaam loopgevoel. Tafels en stoelen vormen geen enkel probleem op een rubber terras!                  

Rubbertegels zijn relatief goedkoop, beschikbaar in diverse kleuren. De SBR tegels ondergaan tijdens het     

productieproces een oppervlakkige kleuring, d.w.z. dat de tegels niet 100% kleurecht zijn en dat de toplaag-

kleur na verloop van tijd kan vervagen (lichtjes zwart worden), afhankelijk van gebruik, slijtage en locatie*.        

* Zwarte kleurstof kan soms naar buiten treden door weersinvloeden.  
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EIGENSCHAPPEN:  

• Duurzaam 

• Waterdoorlatend 

• Isolerend & geluiddempend 

• Vorstvrij 

• Antislip 

• Eenvoudige installatie 

 

AFMETINGEN & GEWICHTEN:  

• 400 x 400 x 25 mm | 2,5 kg/st 

• 500 x 500 x 25 mm | 3,9 kg/st 

• 500 x 500 x 30 mm (incl. pin-gat 
verbinding) | 4,6 kg/st 

• 1000 x 1000 x 30 mm | 18,5 kg/st 

 

KLEUREN:  

Zwart | roodbruin | groen | donkergrijs 

 

GARANTIE:   

3 jaar op slijtvastheid (niet op kleur) 

 

MAATTOLERANTIE:  

Lengte & breedte: ± 0,8% | Dikte: ± 2 mm 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal:  gerecycleerde rubber + 
PU binder 

• Brandklasse:  Efl (EN-13501)  

• Waterdoorlaatbaarheid: 325 mm/u 

• Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

• Verpakking:  

 400 x 400 x 25 mm: 300 st / pallet 

 500 x 500 x 25 mm: 240 st /pallet 

 500 x 500 x 30 mm: 200 st / pallet 

 1000 x 1000 x 30 mm: 50 st / pallet  

Bexco® SBR terrastegels hebben een waterdoorlatende granulaatstructuur met 

antislip oppervlak. De drainagekanalen aan de onderzijde zorgen voor een     

optimale waterafvloeiing. De rubbertegels worden probleemloos geïnstalleerd in 

elke tuin (terras, tuinpad of zithoekje) alsook rondom zwemvijvers, zwembaden 

of jacuzzi’s. De specifieke granulaatkorrel heeft een hoog antislip effect waar-

door de kans op slipgevaar aanzienlijk verkleint. Wordt er voor de allerkleinsten 

een speelhoekje voorzien in de tuin … geen probleem, de valdempende eigen-

schap zorgt voor de nodige veiligheid. Verder kunnen de Bexco® rubber         

tegels makkelijk geplaatst worden op een stukje plat dak. Zo bekomt men op 

eenvoudige manier een dakterras (tijdelijk of blijvend) zonder schade te         

berokkenen aan de bestaande dakbedekkingen (roofing, EPDM rubberfolie, …).  



BEXCO  RUBBER EPDM TEGEL 
DAK 

Wanneer u plannen heeft om het terras (her)aan te leggen, is het belangrijk om zich vooraf goed te               

informeren. Het resultaat zal grotendeels het uitzicht van de tuin en hele woning bepalen. Bovendien is het 

terras dé plaats waar u even kan ontspannen, genieten met vrienden en familie of heerlijk relaxed kan         

wegdromen.  

Waarom kiezen voor de Bexco® EPDM rubber terrastegels? De EPDM terrastegel is beschikbaar in diverse   

kleuren en uitvoeringen en heeft meerdere voordelen. De tegel is weersbestendig (regen, wind, zon, vorst,…), 

isolerend, kleurvast en heeft een zacht loopgevoel. Daarenboven is de tegel makkelijk zelf te installeren. Net 

iets anders, net dat ietsje meer...  
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 DAK 
EIGENSCHAPPEN:  

• Duurzaam 

• Waterdoorlatend 

• UV-bestendig 

• Vorstvrij 

• Antislip 

• Eenvoudige installatie 

 

TOEPASSINGEN:  

• Balkon 

• Terras 

• Tuinpad 

• Onder en langs de jacuzzi 

• Onder en langs het zwembad 

 

AFMETINGEN:  

• 500 x 500 x 30 mm (incl. pin-gat 
verbinding) 

• 1000 x 1000 x 30 mm 

 

GARANTIE:  

3 jaar  op granulaatstructuur en              
kleurvastheid (o.v.v. correct gebruik) 

 

MAATTOLERANTIE:  

Lengte & breedte: ± 0,8% | Dikte: ± 2 mm 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Materiaal: Zwart EPDM rubber + 
gekleurde EPDM toplaag ± 8 mm 

• Brandklasse:  Efl (EN-13501)  

• Waterdoorlaatbaarheid: 325 mm/u 

• Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

• Verpakking: 50 m² / pallet 

Bexco® EPDM terrastegels hebben een optimale drainage met noppenstructuur 

aan de onderzijde van de tegel. De granulaatstructuur voorziet in een              

uitstekende antislip, ook bij nat oppervlak. De rubbertegels worden geïnstalleerd 

in de tuin (terras, tuinpad of zithoekje) alsook rondom zwemvijvers, zwembaden 

of jacuzzi’s. Verder worden Bexco® rubber tegels meer en meer geplaatst op 

platte daken. Zo bekomt men een volwaardig dakterras (tijdelijk of blijvend) met 

ongekend, aangenaam loopgevoel zonder schade aan te richten aan de          

bestaande dakbedekking (roofing, EPDM rubberfolie,…). De tegels bestaan uit 

een zwarte EPDM onderlaag met daarbovenop een tot in de massa gekleurde 

laag EPDM granulaat. Deze EPDM toplaag van ± 8 mm is kleurecht 

(oppervlaktekleur blijft steeds behouden) en uitstekend UV- & ozon bestendig. 

 

EPDM MIX KLEUREN 

MIX 24 
80% donkergrijs 
20% lichtgrijs 

MIX 25 
33,3% rood 
33,3% lichtgrijs 
33,3% beige 

MIX 27 
60% donkergrijs 
20% rood 
20% lichtgrijs 

MIX 32 
80% donkergrijs 
20% beige 

EFFEN EPDM  KLEUREN 

RAL7011 
donkergrijs 

RAL7038 
lichtgrijs 

RAL1014 
beige 

RAL3016 
rood 

RAL5015 
blauw 

RAL6021 
groen 



BEXCO  RUBBER VEILIGHEIDSTEGEL 

DAK 

Bexco® waterdoorlatende veiligheidstegels, bestaand uit hoogwaardig en UV bestendig rubbergranulaat, zijn 

geschikt voor de aanleg van veilige looppaden op industriële vlakke daken. Dakpaden leggen we aan om    

technische installaties op een veilige manier te bereiken in functie van onderhoud & reparaties, maar ook om 

rechtstreekse schade aan de bestaande dakbedekking te voorkomen.  
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DAK 

VOORDELEN: 

• Beschermend 

• Vlugge installatie  

• Duurzaam  

• Rotbestendig   

• Weerbestendig  

• Antislip  

• Drainerend 

• Isolerend 

 

AFMETINGEN & GEWICHT: 

• 500 x 500 x 30 mm  /  5 kg 

• 1200 x 600 x 30 mm  /  13,6 kg 

 

TECHNISCHE INFO: 

• Maattolerantie:  

 breedte: 2% - dikte 5%   

• Brandklasse: Efl (EN-13501)  

• Waterdoorlaatbaarheid:  

 325 mm / uur  

• Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

• Aantal per palet:  

  500 x 500 mm = 200 stuks  

  1200 x 600 mm = 80 stuks 

• Kleuren: zwart + geel EPDM      
rubbergranulaat 

Bexco® veiligheidstegels worden onderling verbonden met speciale assemblage-

pinnen. Langs 2  zijden zijn ze voorzien van kleurvaste, gele markeringslijnen in 

EPDM rubbergranulaat die het dakpad en de looplijnen extra accentueren.    

Tegels met hoeksaanduiding van 90° zijn eveneens standaard verkrijgbaar. De 

toplaag is 100% antislip en de granulaatstructuur garandeert een goede                           

waterdoorlaatbaarheid. Onderaan is de tegel onderverdeeld in vierkante blokjes 

voor een egale drukverdeling. De ruimte daartussen is bedoeld voor een vlotte 

evacuatie van (regen) water. Het lage gewicht van de tegels voldoet aan de   

veiligheidsnormen inzake max. toegestane dakbelasting. Bexco® veiligheids-

tegels zijn rechtstreeks en zonder extra verlijming op EPDM of roofing daken te  

installeren. Op PVC daken raden we aan een extra textielvlies te plaatsen tussen 

de tegels en de dakbedekking (→ migratie weekmakers) 

INSTALLATIE  

Allereerst dient de dakbedekking volledig gereinigd en uitgevlakt worden daar 

waar nodig. Daarna beschermfolie aanbrengen op gelijke breedte van de te   

installeren tegels (enkel bij PVC dak). Daarboven worden de veiligheidstegels op 

het dak geplaatst volgens eerder uitgetekend legplan. De tegels onderling      

verbinden (afhankelijk van het formaat m.b.v. bijhorende pinnen en/of            

rubberlijm). Er wordt aangeraden om begin- en eindtegel van het looppad aan 

de dakbedekking te verlijmen (↔ inwerking van windkrachten). Jaarlijks reinigen 

en controleren op eventuele mankementen. 



BEXCO  KUNSTGRAS TEGEL 
DAK 

Op zoek naar een groen, natuurlijk terras met een aangenaam loopgevoel? Maar hebt u geen of weinig tijd  

voor de aanleg en het onderhoud van een mooi gazonnetje? Dan zijn de kunstgrastegels een ideaal alternatief. 

Het grootste voordeel van de Bexco® kunstgrastegel is uiteraard het gebruiksgemak. Mensen die fysiek niet 

meer goed te been zijn, kunnen zo toch van een mooi groen terras genieten. Daarnaast is het uiteraard ook  

tijdbesparend. Na een drukke werkdag en nog vaak een hele avondagenda voor de boeg, is het gras afrijden 

niet meteen ieders geliefde bezigheid. Bepaalde tuinzones zijn ook gewoon minder weggelegd voor natuurlijk 

gras. Denk daarbij aan zeer schaduwrijke plaatsen of de kwetsbare zones rond het zwembad of jacuzzi. Bexco® 

kunstgrastegels maken het perfect mogelijk om ook uw balkon of kleine stadstuin tot een idyllische sfeertuin 

om te toveren.  
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EIGENSCHAPPEN:   

• Isolerend   

• Eenvoudig op maat te snijden   

• Weer- & windbestendig   

• Onderhoudsvriendelijk   

• Vlot te installeren   

• Lange levensduur   

• Slijtvast   

• Valdempend   

• Blijvend groen   

• Herbruikbaar op diverse locaties  

  

AFMETINGEN:   

• 500 x 500 x 25 mm  

• 500 x 500 x 30 mm (incl. pin-gat   
verbinding)  

 

TOEPASSINGEN:  

• Balkon   

• Camping  

• Dakterras   

• Binnentuin   

• Looppad   

• Langs de jacuzzi   

• Speelhoek  

• Fitnessruimte / crossfit  

• Hobbyruimte  

 

TECHNISCHE INFO:  

• Maattolerantie: breedte 2% - dikte 
5%  

• Gewicht: 16 - 19 kg/m²   

• Waterdoorlaatbaarheid: 250 mm/uur 
(getest volgens de norm NEN-EN 
12616:2013)  

• Garantie: 3 jaar op slijtvastheid  

• Verpakking: 240 - 200 stuks / pallet  

De Bexco® kunstgrastegel bestaat uit  zwart gerecycleerd granulaat-

rubber met daarbovenop een mooi groen laagje kunstgras. Het gras 

heeft zachte, gekroesde sprieten die een aangenaam loopgevoel         

garanderen. De combinatie van een rubbertegel met kunstgras zorgt 

voor een aparte uitstraling. Bovendien blijft het totaalgewicht per tegel 

relatief laag en met behoud van de vereiste waterdoorlaatbaarheid. 

Dankzij de drainerende structuur blijven de kunstgrastegels nooit lang 

nat na een regenbui. Kunstgrastegels hebben aan de onderzijde          

vierkanten blokjes welke een gelijke drukverdeling creëren, ideaal om te 

plaatsen op platte daken (dakterras). Het  installeren en koppelen van de 

tegels kan snel en eenvoudige dankzij het connecteersysteem oftewel pin 

-gat verbinding. Kunstgrastegels toveren elke ruimte in een mum van tijd 

om in een aangenaam groen stekje met optimaal tuingevoel.  



BEXCO  RUBBER TEGELDRAGER 
DAK 

Bexco® tegeldragers zijn kleine stukjes gerecycleerd rubber, ze bewijzen hun nut bij het uitvlakken van oneffen 

vloeren en voorkomen schade aan bitumineuze dakbedekkingen. De (dak)tegeldragers zorgen voor de nodige 

beschermlaag tussen vloer en dakoppervlak bij installatie van frames voor zonnepanelen, bij bouwconstructies 

of bij aanleg van dakterrassen (hout, steen, kunststof). Bij de opbouw van de ondervloer maken deze blokjes 

rubber de perfecte afwatering van elk terras mogelijk. Bexco® tegeldragers zijn uitstekend bestand tegen    

veroudering en tegen variabele weersomstandigheden. Trillingen of vervelende contactgeluiden worden  

dankzij  de specifieke granulaatstructuur maximaal geabsorbeerd. 
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EIGENSCHAPPEN:  

• Goedkoop 

• Hoge belastbaarheid 

• Lange levensduur 

• Snelle installatie 

• Rotvrij 

• Beschermend 

• UV- & Ozon bestendig 

• Herbruikbaar 

 

TEMPERATUURBEREIK:  

-40°C / +100°C 

 

DENSITEIT GRANULAATRUBBER:  

± 760 kg / m³ 

 

TREKSTERKTE:  

0,40 MPa 

 

BRANDKLASSE: 

B2 

 

ANDERE INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN:  

• Opvang trillingen onder machines 

• Beschermende antislip matjes voor 
plaatsing tussen diverse soorten 
plaatmateriaal (glas, metaal, hout, 
steen, PVC, plexi, keramiek)   

De Bexco® tegeldragers  zijn vervaardigd uit een gerecycleerde rubber gebonden 

met polyurethaan. Deze tegeldrager wordt veelal gebruikt ter bescherming van 

bitumineuze daken op dakterrassen en platte daken en zorgt voor een betere 

afwatering. Ter ondersteuning van stenen tegels zijn tegeldragers een ideale  

oplossing. Daarnaast voorkomt het beschadigingen aan uw dak.                        

Onze tegeldragers zijn goed weersbestand en hebben een lange levensduur. 

100 x 100 x 10 mm 10 st / pak  630 pakken / pallet 

100 x 100 x 10 mm 150 st / pak 36 pakken / pallet 

150 x 150 x 10 mm 120 st / pak 24 pakken / pallet 

200 x 200 x 10 mm 80 st / pak 25 pakken / pallet 

Andere diktes, afmetingen & TDS op aanvraag 



BEXCO  RUBBER LADDERMAT 
DAK 

De meest voorkomende oorzaak van ongevallen in de bouwsector is het vallen van hoogtes (bij dakwerken, 

bouw, schoonmaak, etc…). Meer dan 40% van de ongevallen hebben betrekking tot het verkeerd gebruik van 

de ladder. Omgaan met ladders is niet zonder risico! Wat is dan de meest voorkomende oorzaak van deze   

ongevallen? Heel vaak worden de ladders foutief geplaatst of wordt niet de geschikte ladder gebruikt. Bij een 

verkeerde opstelling (te recht, te schuin) of bij installatie op gladde ondergronden is de kans groot dat ladders 

gaan schuiven terwijl er iemand op staat. Door het plaatsen van een antislip Bexco® laddermat wordt            

wegschuiven uitgesloten en wordt het gevaar tot valpartijen vermeden. 
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 PROTEC 
VOORDELEN:  

• Voorkomt wegglijden 

• Licht van gewicht 

• Voorkomt wegzakken op een zachte 
bodem 

• Makkelijk om te verplaatsen en 
overal mee te nemen 

• Voorkomt beschadiging aan vloeren 

• Niet langer een 2de persoon nodig 
om de ladder vast te houden 

• Lange levensduur  

 

AFMETINGEN:  

• 970 x 240 mm / 5 kg 

• 1260 x 310 mm / 9 kg (met handvat) 

 

GARANTIE:  

3 jaar   

 

MAXIMUM BELASTING: 

150 kg 

 

TECHNISCHE INFO: 

Materiaal:                                                      

gerecycleerde rubber + PU binder 

Brandklasse:  Efl (EN-13501)  

Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

 

De laddermat gemaakt uit slijtvast rubber werd zo ontworpen dat, bij correct 

gebruik, de kans dat de ladder wegglijdt tot een minimum beperkt wordt. Een 

mix van hoogwaardige rubbergranulaat, polymeren en katalysatoren zorgt voor 

een optimale ruwheid. De open structuur geeft een groter contactoppervlak met 

de ondergrond wat een uitmuntende antislipcoëfficiënt garandeert. Door de 

laddermat bij hoge druk en temperatuur te produceren ontstaat een product 

met een hoge levensduur en bestand tegen hoge puntbelastingen. Het product 

is 100% recyclebaar en door TNO getest.  

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN: 

1. Installeer de Bexco® laddermat op een droge en vlakke vloer 

2. Plaats de ladderpoten tegen de rechtopstaande rand  

 (→ aan geribbelde zijde) 

1. Zorg steeds dat de ladder in een hoek van ±75° wordt  

 geplaatst vóór  aanvang van de werken. 




