
 
 

 
 

00000000000000000000000000000         Massieve rubberplaat0000000000000000000000000000000000000  
         

Kwaliteit Butyl CSM EPDM FPM Nitril Neopreen OBB 
         

Grondstof CIIR -
EPDM 

CSM EPDM FPM NBR-SBR CR  
40 

CR – SBR 
60 

NBR 

         

Technische gegevens 

Kleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart Zwart 

Min temperatuur °C. -40 -30 -40 -10 -10 -20 -10 -20 

Plus temperatuur °C. +100 +120 +120 +200 +70 +90 +70 +80 

Temperatuur 
kortstondig °C. 

+120  +140 +275 +90 +110 +90 +90 

Rek bij breuk % 600 600 200 200 250 300 250 330 

Treksterkte N/mm² 13 10 9 9 7 3,5 5 10 

Dichtheid g/cm³ 1,11 1,32 1,22 2,00 1,45 1,25 1,35 1,49 

Hardheid 60 ± 5 60 ± 5 70 ± 5 75 ± 5 65 ± 5 40 ± 5 60 ± 7 70 ± 5 

         

         

         

Chemische bestendigheid 

Ozon bestendig bestendig 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
niet 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
niet 

bestendig 

Weersinvloeden bestendig bestendig 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
niet 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
niet 

bestendig 

Olie 
niet 

bestendig 
bestendig 

niet 
bestendig 

goed 
bestendig 

goed 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

goed 
bestendig 

Benzine 
niet 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
niet 

bestendig 
bestendig goed 

bestendig 
niet 

bestendig 
niet 

bestendig 
goed 

bestendig 

Zuren 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
bestendig 

goed 
bestendig 

beperkt 
bestendig 

beperkt 
bestendig 

beperkt 
bestendig 

beperkt 
bestendig 

Sterke basen 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
goed 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
bestendig bestendig bestendig 

         

Specifieke eigenschappen 

Benzine 
bestendigheid 

   x x   x 

Chemische 
bestendigheid 
(algemeen) 

   x     

Drukbestendigheid         

Elasticiteit      x   

Gas- en lucht 
dichtheid 

x        

Loogbestendigheid x x x x  x x x 

Mechanische  
eigenschappen 

       x 

Oliebestendigheid  x  x x   x 

Scheurvastheid         

Slijtvastheid x        

Trillingdempend         

Verouderings -
bestendigheid 

x  x x     

Weersbestendigheid x x x x     

Zuurbestendigheid x x x x     
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Kwaliteit PARA Polyurethaan Rib 
loper 
smal 

Rib 
loper 
breed 

SBR Siliconen 

         

Grondstof NR-SBR PUR 
 65 

PUR  
90 

SBR SBR NR - SBR Siliconen 

         

Technische gegevens 

Kleur licht bruin geelbruin geelbruin zwart zwart zwart transparant -  
rood/bruin 

Min temperatuur °C. -40 -35 -35 -25 -10 -10 -60 

Plus temperatuur °C. +70 +80 +80 +70 +70 +70 +200 

Temperatuur 
kortstondig °C. 

+80     +90  

Rek bij breuk % 600 ≥ 500 ≥ 575 250 280 200 300 / 350 / 400 

Treksterkte N/mm² 18 ≥ 40 ≥ 45 4 5,5 4  

Dichtheid g/cm³ 1,06 1,24 1,25 1,55 1,55 1,46 1,15 / 1,17 / 1,28 

Hardheid 40 ± 5 65 ± 5 90 ± 5 65 ± 5 75 ± 5 70 ± 7 40 / 60 

         

Chemische bestendigheid 

Ozon 
niet 

bestendig 
bestendig bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

bestendig 

Weersinvloeden 
niet 

bestendig 
bestendig bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

bestendig 

Olie 
niet 

bestendig 
bestendig bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

beperkt  
bestendig 

Benzine 
niet 

bestendig 
bestendig bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet 
bestendig 

niet  
bestendig 

Zuren 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

 bestendig 

Sterke basen bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt 

bestendig 
beperkt  

bestendig 

         

Specifieke eigenschappen 

Benzine 
bestendigheid 

 x x     

Chemische 
bestendigheid 
(algemeen) 

      
x 

Drukbestendigheid  x x     

Elasticiteit x      x 

Gas- en lucht 
dichtheid 

       

Loogbestendigheid x       

Mechanische  
eigenschappen 

x 
      

Oliebestendigheid  x x     

Scheurvastheid  x x     

Slijtvastheid x x x     

Trillingdempend x       

Verouderings -
bestendigheid 

 
x x    x 

Weersbestendigheid  x x    x 

Zuurbestendigheid        
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