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Efficiënte oplossing voor waterkering in Isokorf®-detail 
 
Schöck Nederland gaat samenwerken met Liquid Rubber®. 
 
Apeldoorn, 13 augustus 2015 – Voor toepassing bij verschillende typen Schöck Isokorf® elementen 

gaat Schöck samenwerken met Liquid Rubber Europe (LRE Coatings b.v.). Deze firma biedt met 

het gelijknamige product een eenvoudig toepasbaar en efficiënte oplossing voor de waterkering in 

aansluitdetails.  

 

Schöck houdt zich al langer bezig met het vraagstuk van waterkering binnen details waarin de 

Isokorf® koudebrug onderbrekingssystemen worden toegepast. Met name in situaties waar het 

bouwdeel (bv. balkon) achteraf verankerd wordt, speelt het oplossen van mogelijke problemen met 

de waterkering een rol. Hierin zijn in tegenstelling tot een geprefabriceerd betonelement geen 

voorzieningen getroffen voor de afwatering.  

 

Met Liquid Rubber® is er een snelle en breed toepasbare oplossing beschikbaar. Liquid Rubber® is 

een vloeibare rubber dat zich nagenoeg aan alle ondergronden hecht en eenvoudig aan te 

brengen is. Het rubber is op elk aansluitdetail toe te passen en wordt rondom het Schöck Isokorf® 

element aanbracht. Na het uitharden van het rubber is de aansluiting volledig waterdicht.  

 

Naast het bieden van een betrouwbare oplossing voor thermische bruggen, wil Schöck ook een 

flexibele en efficiënte oplossing bieden voor de waterdichtheid. In Liquid Rubber Europe heeft 

Schöck Nederland een partner gevonden die kan helpen bij de veelvoorkomende problematiek van 

waterkering en tevens bijdraagt aan ons motto “eenvoudig beter bouwen”.  
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Waterkering rondom Schöck Isokorf® type KST opgelost door middel van Liquid Rubber® 
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Aansluitdetail Schöck Isokorf® KST voor staal-staal aansluiting met Liquid Rubber®  
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Bij vragen graag contact opnemen met: 

 
Schöck Nederland b.v. 

Wendy Detert Oude Weme 

Tel.: 055-5268820 

Fax: 055-5268822 

E-Mail: w.detert@schock.nl 

www.schock.nl 

 
 
 
 
 
Schöck Nederland b.v. 

Schöck is gespecialiseerd in de ontwikkeling, engineering en verkoop van innovatieve systemen 

voor de bouw op het gebied van verankering-, wapening- en betontechniek. Schöck concentreert 

zich hierbij op bouwfysische en statisch constructieve toepassingen. Door vanuit de klantvraag te 

innoveren en optimaliseren van haar productconcepten en diensten biedt Schöck haar relaties 

hoogwaardige bouwsystemen voor de duurzame verbetering van de bouwkwaliteit. Schöck streeft 

nu al naar de hoge energie- en geluidsisolatienormen van de nabije toekomst voor nieuwbouw en 

renovatie. 

 

 

 

Liquid Rubber Europe (LRE Coatings b.v.) 

Tel: +31 (0)297-587866 

Fax: +31 (0)297-587861 

E-mail: info@liquidrubbereurope.com 

www.liquidrubber.nl 

 

Liquid Rubber Europe (LRE Coatings b.v.) 

Liquid Rubber Europe is Europese leverancier van een reeks vloeibare afdichtingsproducten. Deze 

water- en luchtdichte producten staan bekend om hun hoogwaardige kwaliteit, flexibiliteit en het 

uitgebreide hechtingsvermogen. Liquid Rubber Europe levert, ondersteunt en begeleidt haar 

applicateurs door heel Europa. Liquid Rubber staat voor duurzame en “eenvoudige” water- en 

luchtdichte oplossingen 


