
Aquiles rubber EPDM tegel 
DAK & TERRAS 

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 Aquiles EPDM rubber tegel? De EPDM tegel is beschikbaar in diverse   kleuren en uit-

voeringen 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 & TERRAS 
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 

Aquiles EPDM tegels hebben een optimale drainage met noppenstructuur aan 

de onderzijde van de tegel. De granulaatstructuur voorziet in een              uitste-

kende 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 Aquiles rubber tegels meer en meer geplaatst op platte 

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

kend, aangenaam loopgevoel zonder schade aan te richten aan de          bestaan-

de dakbedekking (roofing, EPDM rubberfolie,…). De tegels bestaan uit een zwar-

te 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 

RAL1014 
beige 

RAL3016 
rood 

RAL5015 
blauw 

RAL6021 
groen 


