
een stabiele basis die wateroverlast
bestrijdt met water
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Om daadwerkelijk droge voeten te garanderen, en om bijvoorbeeld 
dorpen, steden, elektriciteit- en watercentrales te beschermen tegen 
water, is het belangrijk om snel, efficiënt en bovendien adequaat te 
reageren. Water uit de omgeving wordt gebruikt om de tijdelijke 
waterkering te vullen. Dammen of dijken kunnen in een handomdraai 
opgeworpen worden, en eveneens worden verhoogd met 30 en 50 
cm. Een barrière wordt gecreëerd in slechts enkele minuten tijd. 

slamdam® laat zich echter op vele fronten inzetten naast de strijd 
tegen overstromingen. Wat dacht u van de opvang van ‘verontreinigd’ 
bluswater tijdens brandbestrijding? Om te voorkomen dat nabij 
gelegen terreinen of waterwegen besmet worden met dit materiaal 
is de slamdam® een goed middel om in te zetten bij calamiteiten. Een 
tijdelijk bassin is snel te realiseren en u voert zelf de regie over de 
afvoer van de opgevangen stoffen. 

slamdam® neemt vanwege de flexibiliteit van het materiaal elke 
gewenste vorm aan. Niet alleen auto- en treincoupuren laten 
zich nu eenvoudig beschermen tegen hoogwater. Ook het terrein 
rondom een wagon met chemische inhoud laat zich snel en effectief 
beschermen tegen lekken en besmetting van de omgeving. Dit 
scheelt calamiteitenteams enorm veel opbouwtijd, waardoor ze zich 
kunnen concentreren op de ramp zelf. 

• snel en gemakkelijk op te zetten
• lichtgewicht: zonder water 32 kg 
• makkelijk te vullen met water 
• makkelijk te verwijderen 
• makkelijk te vervoeren 
• onderhoudsvriendelijk
• weinig opslagruimte
• TÜV certificaat

slamdam® is een mobiele nood dam die eenvoudig door twee 
mensen kan worden opgebouwd zodra wateroverlast dreigt én 
eveneens razendsnel kan worden afgebouwd zodra het dreigende 
hoogwater is geweken.

Snelheid én efficiency zijn hierbij de belangrijkste factoren. In 
combinatie met het feit dat water met reeds aanwezig water wordt 
bestreden, maakt deze innovatie tot een mondiale oplossing in de 
strijd tegen overstromingen. 

slamdam® is de oplossing voor het snel en efficiënt 
realiseren van een tijdelijke waterkering
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Cijfers die spreken

Wanneer elke seconde telt....

 1. Rol de slamdam®  uit

 2. Plaats de slamdam® met 2 cm overlap over elkaar

 3. Vul de slamdam®  met water

 4. Sluit de doppen

 5. Een waterkeringsdam is klaar!

100 meter slamdam® in 1 uur tijd door 2 personen en 2 pompen.
100 meter zandzakken in 10 uur door 20 personen.

Deze rekensom spreekt voor zich en behoeft geen verdere uitleg om duidelijk 
te maken hoe eff iciënt de inzet van slamdam® is bij hoogwater.

De bouw van een traditionele waterkering/nood dam van 100 meter lengte aan zandzakken 
neemt gedurende 10 uur de inzet van ruim 20 mensen in beslag. Denk daarnaast aan de 
enorme hoeveelheid transportbewegingen die nodig is om dit te realiseren en tevens aan 
de inspanning die geleverd moet worden om de zandzakken na afl oop weer af te voeren.
 

slamdam®  is een ander verhaal. Met een lengte van 5 meter per stuk wordt een lengte 
van 100 meter waterkering door 2 personen in slechts 1 uur opgebouwd (met behulp van 
hoge capaciteit pompen). 

Door de compacte uitvoering van slamdam®  is een dergelijke lengte nood dam met 
beperkte transportbewegingen op locatie te krijgen. Na gebruik is de dam handig op te 
bergen en af te voeren in de bijgeleverde opbergboxen.
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slamdam®  toont al haar eenvoud aan de buitenzijde. Echter, de specifieke kenmerken bevinden zich buiten ons zicht. Een ‘tijdelijke’ 
waterkering dient tenminste één specifieke eigenschap te hebben, namelijk dat deze gedurende overlast of calamiteiten blijft 
liggen. slamdam®  geeft u deze zekerheid en bevat een tweetal tubes die tegelijkertijd gevuld dienen te worden. Afgescheiden van 
elkaar ontstaan zo twee compartimenten, die gescheiden worden van elkaar door een speciaal ontwikkeld membraan. 

Bij tegendruk door water wordt het belaste compartiment ‘licht’ omhoog gestuwd, waarna het tweede compartiment zich   
‘insluit’ en daarmee zorgt voor de gewenste tegendruk. Hiermee wordt het hefboom-eff ect tegen gegaan. Hierdoor kan de 
slamdam® optimaal belast worden door een hoogwaterstand. 

Technologie

EPDM heeft een aantal materiaal specifieke eigenschappen die voor een waterkering van groot 
belang zijn. 

EPDM kan enorme temperatuur verschillen opvangen 
van -35 graden Celsius tot +120 graden Celsius.

EPDM heeft een elasticiteit van 400% waardoor het vrijwel elke oneffenheid in 
de ondergrond kan opvangen.

Bestand tegen 90 chemische invloeden- en stoffen, zuren en logen.

Resistent tegen micro-organismen en atmosferische invloeden zoals zure regen.

EPDM is dampdicht waardoor de dam niet bijgevuld hoeft te worden tijdens gebruik.

Compartiment 1 Compartiment 2

Gepatenteerde doorsnede Slamdam®

Vul/koppelstuk

EPDM heeft een minimale levensduur van 40 jaar en is 100% recyclebaar.

De flexibiliteit van het materiaal zorgt voor de 
mogelijkheid om het systeem op elke ondergrond 
in te zetten. 

EPDM kan gerepareerd worden, ook  wanneer de dam gevuld is.
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> ProfiDam  tüv gecertificeerd   134   67   50   500  

> FireDam     80   40   30   800  
 
> AgriDam     80   40   30   800  
  
> HomeDam     80   40   40   300  

  breedte   hoogte                             keerhoogte   lengte  

ProfiDam wordt per stuk geleverd in kunststof boxen van 80x60x42 cm (lxbxh).  Deze boxen laten zich gemakkelijk vervoeren en opslaan.

Modellen en toebehorren

3x nok 81 verdeelstuk nok 81

slang N81
20 meter

Slangen en koppelingen:

siliconen
vulslang

Pompen met voldoende cappaciteit zijn belangrijk wanneer er snel een 
waterkering moet worden gerealiseerd:

membraampomp waterpomp
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modellen en toepassingen

> ProfiDam

Inzetbaar bij overstromingen en 
hoogwater.

Eenvoudig en snel te vullen tijdens 
hoogwater en overstromingsgevaar. De 
ProfiDam is Tüv gecertificeerd en heeft een 
hoogte van 67 cm hoog en een lengte van 5 
meter. In 6 minuten is de dam gevuld met 
4700 liter water. 

> FireDam & AgriDam

Inzetbaar voor verontreinigd bluswater 
of chemische stoffen af te dammen. 

De FireDam is een dam van 8 meter lang en 
40 cm hoog. Eenvoudig en snel te vullen om 
snel te kunnen schakelen bij calamiteiten. 
De AgriDam word gebruikt voor inundatie 
bij land. 

> HomeDam

Inzetbaar voor hoogwater bij de 
voordeur.

De HomeDam is ontwikkeld voor de 
particulier en winkelier. Door de lengte van 
3 meter en een hoogte van 40 cm is deze 
snel te vullen en makkelijk voor de deurpost 
of winkel te plaatsen om waterschade te 
voorkomen. 
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www.slamdam.com

krekenburg 8
3417 mh montfoort
the netherlands
t. +31 348 7484 77
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