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Productgroep
Rubber 

Producten
Rubber 

Rubber profielen 

Volrubber profielen
Klemprofielen

Co-extrusieprofielen
Mosrubber profielen
Silliconenprofielen

Rubber vormwerk 
Rubber vormstukken
Spuitgietproducten

O-ringen
Afdichtingen(compriband)

Stanswerk
Stroken
Strips

Wel of niet zelfklevend 
Wel of niet bewerkt

Plaatrubber 
Gladde plaatrubber in 2mm 
t/m 50mm in verschillende 
kwaliteiten en hardheden 
met of zonder inlage(n) 

Vloerrubber voor de 
industrie 

Ribloper, breed en fijn
Noppenloper

Hamerslagloper
Checkerloper

Rubber granulaat
Veiligheidstegels

SBR tegels
EPDM tegels

HDPE multicolor plaat 
HDPE plaat voor allerlei 

toepassingen 

http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/hdpe-flyer-pages-nl-m.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/hdpe-flyer-pages-nl-m.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/
http://www.technoah.eu/Nederlands/sbr-rubber-tegels-nl-m.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdm-tiles-flyer.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/
http://www.technoah.eu/Nederlands/sbr-rubber-tegels-nl-m.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdm-tiles-flyer.pdf


Technoah beschikbare rubberkwaliteiten en eigenschappen 
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Kwaliteit NR 
Natuur 
rubber

SBR 
Styreen 

butadien

EPDM 
Ethyleen 

propyleen

TPE 
SEBS

NBR 
Nitriel 
rubber

CR 
Chloropreen

VMQ 
Siliconen

PUR 
Polyurethaan rubber

Hardheid °shore 30-95 40-95 40-90 20-90 20-90 30-80 30-80 40-90

Treksterkte

Elasticiteit

Slijtweerstand

Gasbestendig

Vormvast

Maximale werk-
temperatuur 

70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 90°C 80°C

Olie temperatuur - 100°C 90°C 200°C 60°C

Water temp. 70°C 90°C 130°C 120°C 100°C 70°C 200°C 40°C

Stoom 100°C 100°C

Minimum temp. -50°C -35°C -40°C -40°C -30°C -30°C -70°C -20°C

Vuurbestendig

UV & ozon best.

algemene 
eigenschappen

Elastisch, koude- 
bestendig, slijtvast. 

Bestand tegen zuren 
van lage concentratie. 
Bestand tegen water 

en alcohol

Bestand tegen 
oliehoudende lucht, 

water, industriewater, 
glycol

Hittebestendig, 
stoombestendig 

Ozon- verouderings- 
en UV-bestendig, 

chemicaliën- 
bestendig

Hittebestendig, 
stoombestendig 

Ozon- verouderings- 
en UV-bestendig, 

chemicaliën- 
bestendig

Bestand tegen
minerale 

olieprodukten, vetten 
en brandstoffen, 

anorganische zuren 
met

lage concentratie en 
temperatuur

Chemicalien-
bestendig. 

Verouderings-, ozon- 
en weerbestendig. 

Vlambestendig

Temperatuur-
bestendig.
Koude- en 

ozonbestendig. Geur- 
en smaakloos

Elastisch, Ozon- en 
weerbestendig. Olie- 
en benzine bestendig 
Gasdicht en kerfvast, 
chemisch bestendig

Perfect Goed Redelijk Niet geschikt

rubber eigenschappen 

Waarden in de tabel zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Waarden in de tabel zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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Technoah rubber pakkingen / stanswerk 
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Polyurethaan:
Bussen, ringen, stroken, afstrijkers, manchetten en 
koppelingsblokken uit polyurethaan. 
Levering van plaat-en stafmateriaal in diverse 
hardheden en afmetingen.

Siliconen:
Profielen, manchetten, plaatmateriaal, slangen, stroken, 
vormwerk, en O-ringen leverbaar in bijna alle hardheden 
kleuren, kwaliteiten en afmetingen.

Stanswerk leverbaar in biijna alle rubber 
kwaliteiten in kleine of grote series wel of niet 
zelfklevend.
Pakkingplaat AV100®, AV200®, AV300®, 
AV400®multibau, AV1000®, Grafiet 
Spijkerplaat, Fiber,
Vilt, Mica. PTFE / TEFLON®

http://www.technoah.eu/Nederlands/
http://www.technoah.eu/Nederlands/


Technoah volrubber profielen  

Polyurethaan:
Bussen, ringen, stroken, afstrijkers, manchetten en koppelingsblokken uit 
polyurethaan. 
Levering van plaat-en stafmateriaal in diverse hardheden en afmetingen.

Siliconen:
Profielen, manchetten, plaatmateriaal, slangen, stroken, vormwerk, en O-
ringen leverbaar in bijna alle hardheden kleuren, kwaliteiten en afmetingen.

Volrubber extrusieprofielen in TPE / SEBS / Siliconen of EPDM in kleine of 
grote series, vanuit voorraad of volgens specificaties. Productie vanuit eigen 
productielijnen in Nederland of Europa.

Toleranties volgens: DIN 7715-E2, DIN7715-L2,DIN7715-E3,DIN7715L3 

www.technoah.eu
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Technoah Co-extrusie profielen  

 

Epdm / Pvc / sponsrubber profielen
Profielen zijn direct vanuit voorraad leverbaar.
Programma
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Klembereik : 1.0-2.0mm
Bestelnummer : 100.025     Rollengte:100m1  Kwaliteit: PVC

Klembereik : 2.0-4.0mm
Bestelnummer : 100.026     Rollengte: 50m1  Kwaliteit: PVC

Klembereik : 6.0-8.0mm
Bestelnummer : 100.027     Rollengte: 50m1  Kwaliteit: PVC

Technoah BV PO BOX 24007 3007 DA  Rotterdam The Netherlands
Phone: +31 (0)-215 25 15 Fax: +31 (0)10-215 21 66

info@technoah.nl www.technoah.nl 

uw leverancier:

Klembereik : 1.5-4.0mm
Bestelnummer : 100.022     Rollengte: 50m1  Kwaliteit: PVC/EPDM

http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/
http://www.technoah.eu/Nederlands/epdmplastic-co-extrusion.pdf
http://www.technoah.eu/Nederlands/


Technoah vloerrubber, diverse toepassingen  
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model hamerslag 

model noppenloper

model breedribloper

model marmerloper 

http://www.technoah.eu/Nederlands/
http://www.technoah.eu/Nederlands/

