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Toughsheet Building Products is
marktleider in het maken van
bruikbare producten van 100% gerecyclede materia
Het is ons absolute doel om een product
te maken van afvalmaterialen en ons
te committeren aan een duurzame
verbetering van het milieu. We recyclen
al meer dan 30 . plastic
jaar en met die kennis en
ervaring zijn we erin geslaagd een Ecomembraan te creëren dat uitblinkt in
duurzaamheid en sterkte.

Machine Translated by Google

Ons veelgeprezen record voor het produceren van
DPM's en een continu investeringsprogramma heeft
een uitgebreid assortiment van hoogwaardige
vochtwerende membranen opgeleverd.
Geproduceerd in blauw of zwart en vervaardigd

van hoogwaardig gerecycled polyethyleen voor
gebruik in massieve betonnen begane grondvloeren
om gebouwen te beschermen tegen water uit de
grond en vormt een effectieve barrière tegen vloeistof
of waterdamp gedurende de levensduur van de
betonplaat waarin ze zijn geïnstalleerd.
Ons extern gecontroleerde kwaliteitssysteem zorgt
voor aandacht voor detail van begin tot eind van ons
productieproces. Dit stelt ons in staat om zowel BBAals PIFA-normen te bieden en ultiem vertrouwen in de
integriteit van uw producten.

*We produceren ook op maat gemaakte maten, neem contact op met ons verkoopteam
voor een offerte

MU

Maat

500 Zwart 4x12.5mtr 500 Blauw
4x12.5mtr 500 Zwart CF 4x12.5mtr

300 Zwart 4x25mtr
300 Blauw 4x25mtr
300 Zwart CF 4x25mtr
250 Zwart

4x25mtr

250 blauw

4x25mtr

250 Wissen

4x25mtr

250 zwarte CF

4x25mtr
*We produceren ook op maat gemaakte maten, neem contact op met ons verkoopteam voor

125 Zwart

4x50mtr

125 Zwart

4x25mtr

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

een offerte
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Dankzij onze innovatieve technieken die bij onze DPM-productie
worden gebruikt, hebben we onze uitgebreide ervaring kunnen
gebruiken bij de ontwikkeling van ons nieuwe DPC-assortiment.
Opnieuw gebruikmakend van de allernieuwste technologie om
goederen te produceren volgens de BS 6515:84-norm.

Geschikt voor bakstenen, blokken, stenen of betonnen muren,
Toughcourse zal niet barsten bij lage temperaturen en zal een
echte vochtbestendige bescherming bieden.

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

Maat

Pakket grootte

100mmx30mtr

9

112mmx30mtr

8

150mmx30mtr

6

225mmx30mtr

4

300mmx30mtr

3

337mmx30mtr

3

450mmx30mtr

2

600mmx30mtr

2

900mmx30mtr

1
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Yellow Radon Barrier is een
kwaliteitsgedreven product dat veel wordt
gebruikt in het VK en Europa om te
beschermen tegen kankerverwekkende
radongassen. Onze Radon komt Centerfold
van 2 meter tot 4 meter, 1600 Gauge
vermindert de hoeveelheid tape en
afdichtingsmiddelen die nodig zijn voor voegwerk.

Wij produceren van 100% gerecyclede
materialen en produceren met onze
specialistische kennis niet alleen een BBA
goedgekeurd product maar ook NHBC en
Duurzaamheidscertificaat Brons. Al
onze producten voldoen aan ISO 9001 en
zijn onafhankelijk getest om
K124/02/95.

Oranje Vlamvertragend Polyethyleen
plaatmembraan voor het afschermen van
gebieden zowel verticaal als horizontaal
tijdens bouwwerkzaamheden om te voldoen
aan verzekeringsvoorschriften. Oranje
vlamvertragend LPCB voldoet aan de
vereisten die zijn geïdentificeerd in LPS
1207: Uitgave 1 - Brandvereisten voor
beschermende bekledingsmaterialen.

Green Tint Polyethyleen
plaatmembraan

MU

Maat

Gele radonbarrière
400 Geel
500 Geel

4x20mtr
4x12.5mtr

Oranje Vlamvertragend
250 Oranje

4x25mtr

Groene tint
125 Groen
125 Groen

4x50mtr
2,4x50mtr

* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk
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Polyethyleen puinzakken voor verwijdering van:

zwaar afval of voor de opslag van de meeste
bouwmaterialen zoals zand of cement.
De zakken bieden een oplossing voor het transport
van alle onhandige materialen en u kunt er zeker
van zijn dat de kwaliteit van hetzelfde hoge niveau
zal zijn als de Toughsheet-reeks.
* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

Zware puinzakken
Zakdikte:
100mu

Zak maat

Kleur

500 mm x 750 mm

zwart

"Handypack" een enkel vel van ons bekroonde
vochtbestendige membraan in blauw voor
kleine klussen waarvoor geen volledige rol
nodig is. Elke verpakking wordt geleverd met
een vel van 4 x 5 250 mu.

"Handypack" BBA Certificaat DPM Polyethyleen Film
Papierdikte
250mu

Papier grootte

4x5

Bladkleur

Blauw
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Medium Duty, Heavy Duty en Super Heavy Duty
Helder transparant polyethyleen plaatmateriaal dat
doorgaans wordt gebruikt voor verpakkingsmaterialen
voor bescherming tijdens verzending en verwerking op locatie.

TPS
Nominaal TPS 4x25mtr 33
Medium duty 4x50mtr
62.5 Superzwaar 4x25mtr
* Al onze datasheets zijn te vinden op www.Toughsheet.co.uk

Polyethyleen voegband voor schootverbinding van

kunststofplaten zoals DPC's en DPM's.
De tape biedt een gebonden afdichting voor
polyethyleenplaten en is bestand tegen vocht
en lucht.

Type

Rolbreedte Rollengte Rollen per doos
12 Rollen Per doos

Geschiktheid

Voegband

100 mm

33m

Dubbelzijdig Mastic Butyl

50 mm

22,5 m

30mm

25 mm 12 rollen per doos Vochtbestendig membraan

Algemene film

6 rollen per doos Radon aanbevolen

Plakband

Dubbelzijdige mastiektape
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Frank Mercer & zonen Ltd
Chequerent werkt
weg van Manchester
Westhoughton
Bolton

Mail: Sales@Toughsheet.co.uk Tel: 01942-841111 Fax: 01942-

