


Na 30 jaar actief te zijn geweest in de 

chemische industrie besloot RZ-Ecoseal® 

om een oplossing te zoeken voor de 

problemen met vetafzuigsystemen 

(moeilijk te reinigen, zeer brandgevaarlijk, 

niet lek en/of geurdicht). 

Na intensief onderzoek werd RZ-Ecoseal® geboren en 

vervolgens gepatenteerd. Hoewel het product in eerste 

instantie was ontwikkeld voor vetafzuigsystemen werd 

het, naarmate de tijd vorderde, duidelijk dat het voor 

veel meer toepassingen en/of problemen inzetbaar is. 

RZ-Ecoseal® heeft nu contacten in verschillende  

marktsegmenten, o.a. in de asbestwereld, de 

verwarmingsindustrie en meer. De internationale 

belangstelling voor het product is in de loop der 

jaren sterk gegroeid en het product is nu wereldwijd 

beschikbaar. 



EcoSeal 
wat is het ?

Een speciaal ontwikkelde seal op waterbasis. 

- Onbrandbaar (hitteschild). 

- Elastisch, water- en oliebestendig. 

- Zuur- en alkalisch bestendig. 

-  UV- bestendig.

-  Hecht op hard vet.

 - Kan worden toegepast op plaatsen 

 met een hoge luchtvochtigheid.

 - Dicht lekkende gaten (± 5 mm).
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Keuken Vetafzuigsysteem

Het probleem...

Een keuken vetafzuigsysteem zal een vervuiling 

opbouwen door het gebruik. Deze vervuiling is zeer 

brandbaar (1 Kg vet = 1 M3 gas).

Vetafzuigsystemen zijn zeer moeilijk te reinigen 

(vaak onbereikbaar). Doordat er niet gereinigd kan 

worden met water en zeep (lekkage), moet er veelal 

handmatig worden schoongemaakt. Lekkende 

vetafzuigsystemen veroorzaken ook geurproblemen.
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Keuken Vetafzuigsysteem

...De oplossing

Nadat het systeem is gereinigd en RZ-Ecoseal®  

is aangebracht:

- Is het systeem onbrandbaar en waterdicht.

- Lucht en geurdicht.

- Gemakkelijk en snel te reinigen met water  

 en zeep.

 - Vetafzuigkanaal vervuild aanzienlijk minder.

- Door het nu goed te kunnen reinigen wordt 

 het brandgevaar preventief voorkomen.

- Herstelt en repareert slechte systemen.

- Voor nieuwe installaties kan RZ-Ecoseal®   

 reeds vooraf worden aangebracht.



EcoSeal voor asbest

Biedt een beschermende laag over het asbest. Voorkomt 

loskomen of beschadiging. “Relining” van bestaande 

asbestkanalen zonder bewerking van het asbest.

EcoSeal voor shunt 

kanalen en schachten

Schachten staan onder invloed van wisselende 

weersomstandigheden. De beschermende laag die van 

binnenuit in de schacht wordt aangebracht dicht alle scheuren 

en kieren. Dit wordt gedaan zonder hak- en/of breekwerk en 

zonder diameterverkleining.
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EcoSeal voor 

rookgasafvoer van 

HR ketels

HR ketels produceren een zure condens (pH 3-3,5).  

Deze zure condens tast buizen, beton en cement aan. RZ-Ecoseal® 

brengt een beschermende laag aan en voorkomt de corrosieve 

inwerking. Herstelt oude en geoxideerde systemen.
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Bezoek showroom alleen na

telefonische afspraak.
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