
VULKAN- EUROPE
Continuous Basalt Fiber  
Distributie & Producten



De nieuwe grondstof 

Basaltvezel
Getrokken van de oudste materie op aarde 

Basalt Steen



Een groot deel van de aardkorst bestaat uit
Basaltsteen 



Basaltsteen is een natuurlijke steen



Het proces
• Basaltbrokken worden gesmolten tot lava 

• Uit bad van gesmolten steen worden  :  haardunne vezels getrokken .

• Deze vezels worden gesponnen tot garens : 

• Met deze garens kunnen wij allerlei producten maken:

• Producten zoals deze in de weef-industrieën gemaakt worden
maar ook o.a. 

• Losse vezels zoals deze in de beton gebruikt worden . 

• met harsen en epoxies kunnen wapeningsstaven en profielen 
gemaakt worden.



BASALT-stenen worden in de oven gestort



De garens worden op klossen gewonden  







Producten

100 % basaltvezel producten
+ ½ producten :

Composieten =  basaltvezels met epoxies



Koord met een vulling van basaltvezel



Koord gevlochten van 
basaltvezel



Basaltvezel linten



MATTEN , geotechnische toepassingen



filters



Losse vezels oa voor beton

L..osse



Basaltvezelvilt Isolatie materiaal



Basaltvezelvilt met reflecterende folie



Doorgestikte isolatiemat



Isolatieplaat met een bekleding van 
basaltvezelplaten om het plaatmateriaal 

vuurbestendig te maken . 



Basaltvezel dekens, kan op 3 manieren geweven 
worden en in diverse gewichtsklassen                                               



VULKAN- EUROPE
Composite producten
( basaltvezel + epoxy)



Fabricage van de staven



Staven van basaltvezel gebonden in epoxy
diverse diameters van 4 tot 32 mm ( standaard)



Staafmateriaal

Vergroting van het oppervlak van de 
staven  , kan ook met bezanding



MATTEN , geotechnische toepassingen



Toepassingen : bouwnet



Toepassing als spouwanker



Spouwanker voor Hout Skelet Bouw 



Toepassingen : koudebrug onderbreking



Plaatmateriaal opgebouwd uit diversen 
lagen basaltvezeldoek



Profielen opgebouwd met basaltvezels en 
epoxy



Eigenschappen van Basaltvezel

2,5 x sterker dan staal.
4x lichter dan staal.

niet geleidend. ( robot- en laboratoriavloeren! )
corrodeerd niet.( dus minder dekking )

CO2 footprint 170%   lager dan bij
staalproductie.

beschikbaar in onuitputtelijke hoeveelheden



Basaltvezel en 
Basaltvezelproducten

zeer goed toepasbaar in de 
prefab. betonindustrie
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