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Let’s stick together

De ideale oplossing voor het wind- en waterdicht 
maken van gevel- en muurconstructies

CPE is exclusief verdeler van de waterdichtingssystemen 
van Giscosa by Firestone.
Giscolene en het Giscolene Façade System zijn reeds lang 
een gewaardeerd begrip en staan synoniem voor kwaliteit in 
de Belgische bouwwereld.

Professioneel advies, kwalitatieve materialen en service zijn 
onze kernwaarden.



Giscolene EPDM-folie voorzien van zelfklevende butyltape van 20 mm 
breed voor het kleven van Giscolene slabben op buitenschrijnwerk.
De andere zijde te verlijmen aan ondergrond met Giscofix EPDM-Seal 
volgens ATG.

Dubbelzijdig klevende butyltape van 15 mm breed voor het kleven van 
Giscolene slabben op buitenschrijnwerk. De andere zijde te verlijmen aan 
ondergrond met Giscofix EPDM-Seal volgens ATG.

Giscolene EPDM-folie voorzien van prefab rubberprofiel. Type clips op 
aanvraag (Euronut, Schuco Gross, …). De andere zijde te verlijmen aan 
ondergrond met Giscofix EPDM-Seal volgens ATG.

Giscolene Stripfix

Giscofix Tape 390

Giscolene Clips

BEVESTIGINGSMETHODES AAN RAAMPROFIEL

Ongewapende gevulkaniseerde EPDM-rubberfolie 
• leverbare diktes: 0,50 mm, 0,60 mm, 0,80 mm, 1 mm, 1,20 mm en 1,50 mm
• afmetingen standaardrol: 1,50 m x 30 m
• kleinere breedtes versneden naar wens 
• geprefabriceerde vormstukken

• elasticiteit en flexibiliteit
• hoge trek- en scheurweerstand
• lange levensduur (> 50j)
• niet-milieubelastend
• volledig recycleerbaar
• CE-markering
• DoP 
• ATG 2958

Een mono-component, vochtuithardende en duurzame elastische 
lijm- en afdichtingskit op basis van MS-Polymer, speciaal ontwikkeld 
voor de verlijming van Giscolene in gevel- en wandconstructies.
• hecht zonder primer op meest gebruikte ondergronden
• hecht op roofings/bitumineuze membranen
• kan ook op vochtige ondergrond
• één lijmstreep is voldoende
• extra mechanische bevestiging overbodig 
• verwerkbaar onder de +5° C
• UV- en verouderingsbestendig

• afdichten van ramen en deuren in geveltoepassingen
• afdichten van regelwerk bij gevelbekleding
• afdichten van bouwvoet
• afdrijven van spouwvocht
• waterkeringen
•  …

Giscolene EPDM

Giscofix EPDM-Seal

HET SYSTEEM

Toepassingen 

Center Parcs I Allgäu Militair Hospitaal I Antwerpen

Atomium  
Brussel

Connector  
Brussels Airport

Gerechtsgebouw  
Hasselt

Tate Modern  
Londen (UK)

Station Luik-Guillemins 
Liège-Guillemins

WPC en Montevideo  
Rotterdam ( NL)

Artesis Plantijn Hogeschool   
Antwerpen

Bibliotheek Kris Lambert  
Oostende

ENKELE REFERENTIES

Het Giscolene Façade 
System omvat: 
• de Giscolene EPDM-slab 
• de Giscofix EPDM-Seal lijmkit
• ATG 2958

Gateway I Zaventem


