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Ravago is in 1961 opgericht door Raf 
Van Gorp, die toen al een baanbrekend 
idee realiseerde: het recycleren van 
productieafval uit de kunststofindustrie. 

Van daaruit ontwikkelde het familiebedrijf 
zich als één van de meest succesvolle 
dienstverleners en verkooppartners voor 
de petrochemische industrie. Vandaag is 
Ravago wereldwijd een toonaangevende 
leverancier van kunststoffen, rubbers en 
chemicaliën. 

Daarnaast heeft het bedrijf nóg een 
belangrijke steunpilaar in Europa 
opgebouwd: de productie en verkoop van 
bouwproducten.

RAVAGO

‘Don‘t try to 
be the best, 
try to work 
with the 
best.’

Raf Van Gorp, oprichter
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Vandaag vertegenwoordigt Ravago 
jaarlijks meer dan 5.900.000 ton van de 
polymeerverkoop voor meer dan 49.000 
actieve klanten via 285 locaties in meer 
dan 55 landen wereldwijd. Ravago’s 
productiecompetentie bestaat enerzijds 
uit 45 productiefaciliteiten waarvan 20 
recyclage- en bereidingsinstallaties 
in Noord-Amerika, Europa, Azië en 
Afrika met een gezamenlijke jaarlijkse 

capaciteit van meer dan 750.000 ton. 
Anderzijds beschikt Ravago over 19 
productievestigingen in Europa die 
afgewerkte productoplossingen bieden 
voor de bouwsector. Er zijn eveneens 
7 fabrieken en 6 toepassingslaboratoria 
voor onze chemieactiviteiten. Dit alles zou 
niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze 
7.000 medewerkers.

RAVAGO

PLASTICS CHEMICALIËN RUBBERS BOUW-
MATERIALEN

Volume 
van 5.900.000 ton

7.000
medewerkers wereldwijd 
waarvan 30% in verkoop

49.000
klanten wereldwijd

ONZE DIENSTEN

> 55 landen 
wereldwijd

2.900 
leveranciers

78.000
productreferenties

DISTRIBUTIE VAN 
POLYMEREN

CHEMICALIËN PRODUCTIE RECYCLAGE
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Als één van de historische pijlers van Ravago, is 
Ravago Building Solutions uitgegroeid van een 
lokale Belgische activiteit tot een pan-Europese 
business unit, actief in de ontwikkeling en 
distributie van gespecialiseerde producten en 
oplossingen voor de bouw in Europa en Turkije.

Ravago Building Solutions produceert isolatie 
(XPS, steenwol, ceramische wol), waterdichting 
(bitumenmembranen, liquide waterdichting), 
metaalprofielen voor afbouw en finished plastics 
zoals folie, verpakkingsmaterialen, emmers en 
PE buizen. Via onze lokale salesorganisaties 
worden onze producten verkocht in meer dan 
75 landen en hebben we toegang tot het lokale 
netwerk van dealers die duizenden klanten 
bedienen.

Ravago Building Solutions heeft ook 
strategische partnerships met enkele van de 
sterkste merken in de bouwindustrie. Samen 
met onze eigen producten bieden we producten 
van deze merken aan aan onze klanten en 
versterken zo onze impact op de bouwmarkt.

RAVAGO  
BUILDING SOLUTIONS

€ 500.000.000
omzet

1.550
medewerkers

17 
productieafdelingen

Kwaliteit, betrouwbaarheid en 
hoge prestaties

Meer dan 75 jaar 
XPS-ervaring

Gekwalificeerde verkoop 
diensten over gans Europa 

en Turkije

Betrouwbaar 
technisch advies

Een logistieke structuur 
die elke bestelling kan uitvoeren

WAAROM  RAVAGO  
BUILDING SOLUTIONS?
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XPS-ISOLATIE

In 2018 heeft Ravago Building Solutions de 
Europese productieactiviteiten van geëxtrudeerd 
polystyreen verworven van DOW Chemical. Met 
deze overname schrijft Ravago Building Solutions 
verder aan een verhaal van 60 jaar productie en 
innovatie van XPS in Europa. 

Onze XPS-producten worden toegepast in de 
meest energie-efficiënte projecten en hebben 
daardoor een grote positieve bijdrage aan 
het klimaat. Wij bieden onze hoogwaardige 
isolatieproducten aan in alle landen van Europa en 
zelfs ver daarbuiten onder de naam RAVATHERMTM. 
Ravago Buildings Solutions is daarmee dé referentie 
op gebied van XPS-isolatie.

RAVATHERM™ XPS, uw garantie op kwaliteit, 
sterke prestaties en duurzaamheid! 

De RAVATHERM™ XPS-producten zijn verder 
geëvolueerd om te voldoen aan de huidige eisen 
op vlak van energieprestatie alsook aan de steeds 
veranderende bouwmethodes. Ons assortiment 
bevat isolatieproducten die geschikt zijn voor 
de meest veeleisende toepassingen: van daken 
(parkeer-, groendaken) over zwaarbelaste vloeren 
tot ondergrondse structuren (kelders, funderingen). 

RAVATHERM™ XPS voldoet aan alle eisen!
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In Turkije beschikt Ravago Building Solutions 
over een state-of-the-art productiefaciliteit van 
80.000m², waarvan 56.000m² overdekt. Met 
een productiecapaciteit van 120.000 ton per jaar 
is het de grootste producent van Turkije en de 
omringende landen. Daarnaast investeert Ravago 
Building Solutions in nieuwe steenwolfabrieken in 
Griekenland en Hongarije, om te kunnen blijven 
voldoen aan de sterke vraag van haar klanten. We 
produceren een breed porfolio aan producten en 
voldoen hiermee aan de steeds strenger wordende 
eisen op gebied van thermische- en akoestische 
isolatie, maar ook brandbescherming. Naast 
steenwol produceert

Ravago Building Solutions ook keramische 
wol. Keramische wol is een hittebestendig 
isolatiemateriaal dat veelvuldig wordt gebruikt 
in industriële ovens, boilers, kachels, stoom- en 
gasturbines, generatoren en reactoren.

RAVATHERMTM SW-steenwolisolatie wordt 
geproduceerd in verschillende maten en densiteiten. 
RAVATHERMTM SW is een thermisch, akoestisch en 
brandbestendig isolatiemateriaal dat wordt gemaakt 
van 97% natuurlijke materialen. Door mineralen en 
anorganische, vulkanische stenen te smelten op 1500-
1600°C worden vezels bekomen die de basis vormen 
van het product. De densiteiten gaan van 40kg tot 
200 kg/m³. RAVATHERMTM SW steenwolisolatie is 
een niet-brandbaar isolatiemateriaal (A1) en kent een 
gebruikstemperatuur  tussen -55°C tot + 750°C.

Dankzij het hoogtechnologische productieproces 
is Ravago Building Solutions erin geslaagd 
om producten te vervaardigen met een lange 
vezelstructuur. Door de lange vezelstructuur wordt 
lucht beter ingekapseld en verkrijg je de beste 
isolatiewaardes. Daarnaast zorgt het voor rechte en 
vlakke zaagsnedes en oppervlakken, die nodig zijn bij 
verzaging en verlijming. 

Toepassingen:

• Binnenmuren en scheidingswanden

• Spouwmuurisolatie

• Buitegevelisolatie

• Zwevende vloeren

• Platte daken

• Industriële isolatie

STEENWOL
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WATERPROOFING

Als producent van bitumineuze waterdichtingsproducten 
is Ravago Buidling Solutions actief op 4 continenten 
in meer dan 45 landen. Vanuit een internationaal 
geaccrediteerd labo verzekeren we dagelijks de kwaliteit 
van onze producten en ontwikkelen we de nieuwste 
generatie membranen. 

We vermarkten onze producten onder de naam 
RAVAPROOF™. RAVAPROOF™ bevat een uitgebreid 
gamma aan plastomere en elastomere bitumen 
membranen die uw project een natuurlijke bescherming 
geven. Met RAVAPROOF™ hebben we een jarenlange 
expertise opgebouwd in alle soorten toepassingen en 
professionele oplossingen. Die kennis stellen we graag 
ter beschikking van onze klanten door hen technisch bij 
te staan in hun projecten.

Ravago Building Solutions biedt ook de mogelijkheid om 
private label producten te produceren. Samen met de 
klant gaan we op zoek naar de gewenste samenstelling 
en wordt een betrouwbaar en hoogkwalitatief gamma 
uitgewerkt.

Ravago Building Solutions is een betrouwbare 
partner voor dakdekkers, handelaren, architecten en 
studiebureaus. Maar ook de eindklant is verzekerd van 
een sterke bescherming voor tientallen jaren.

RAVAPROOF™ waterdichtingsmembranen worden 
samengesteld uit natuurlijke waterdichte gedistilleerde 
bitumen, verrijkt met elastomere en plastomere 
polymeren en versterkt met een polyester- en/of 
glasvezelinlage.

Onze RAVAPROOF™ waterdichte systemen verhogen 
de levensduur van gebouwen en constructies en bieden 
mensen een gezondere leefomgeving.

Algemene toepassingsgebieden zijn:

• Kelders en funderingen

• Ondergrondse waterdichting

• Daken (platte daken, zadeldaken, groendaken)

• Natte ruimtes

• Viaducten

• Tunnels

RAVAPROOF™ Producten

• Gemodificeerde bitumen membranen:

 Alle types van APP en SBS gemodificeerde membranen

• Specialiteiten:

 Ravaproof StoperProof - Éénlaagse bitumen systemen 

 Ravaproof Garden - Antiwortel; Groendaken

 RavaSticky - Zelfklevend; Niet te gebruiken bij verbrandingstoepassingen

 Ravaproof Viaduct - Waterdichting van bruggen & viaducten

• Nieuwe generatie membranen:

 RavaNano - ultra lichte membranen

 RavaSolar - hernieuwbare stroomgenererende daken

 RavaCool - koel dak / wit dak

 Ravaproof Vapour - ademende, dampopen daken

 Shingles

EXPERT IN BITUMINEUZE WATERDICHTING



14 15Ravago Builiding Solutions RAVAGO™, RAVAGO LOGO en RAVATHERM™ zijn handelsmerken van Ravago S.A.

FOLIE

LDPE- (low density polyethylene) bouwfolies 
worden door Ravago Building Solutions 
geproduceerd uit 100% gerecycleerde 
grondstoffen in verschillende diktes, lengtes 
en breedtes. Afhankelijk van de kwaliteit 
zijn deze opgebouwd uit voorgesorteerd 
post-industrieel en/of post-consumenten 
afval. Ons assortiment folies bevat volgende 
kwaliteiten:

• Transparant: doorzichtig, glashelder 

• Eco-transparant: doorzichtig 

• Eco-gekleurd: translucide 

• Opaak: donkergrijs/zwart 

Elk van deze types zijn geschikt voor de 
bouw- en verpakkingsindustrie. Naast het 
standaardgamma, bieden wij ook producties 
op maat aan en kunnen wij elk type folie 
produceren dat binnen onderstaande 
maatvoeringen valt: 

Dikte:  min 0,03mm tot max 0,50mm
Breedte:  min 1,00m tot max 10,00m

Tevens zijn onze bouwfolies voor 100% 
recycleerbaar en terug inzetbaar, wat 
bijdraagt aan een duurzame en circulaire 
economie. Ook zoeken we steeds naar 
de beste regranulaten die op de markt 
beschikbaar zijn en produceren we op de 
modernste machines.

CE-certificatie

Flexibele banen voor waterafdichting:
EN 13967: tegen optrekkend vocht 
inclusief kunststof banen voor kelder- en 
funderingsafdichtingen
EN 13984: kunststof dampremmende lagen

Eigenschappen LDPE-bouwfolie

• Groot aanbod van kleur, dikte, breedte en lengte 

• Geproduceerd uit 100% gerecycleerde grondstoffen

• Bestand tegen zuur en alkali

• Geen aantasting/rotting bij contact met grondwater

• Geen afscheiding giftige emissie tijdens langdurige opslag 

• Volledig recycleerbaar

• Uitermate geschikt voor vocht/dampscherm

• Uiterst sterk met hoge scheurweerstand door specifiek productieproces

Toepassingen

• Bescherming bovenop vers gestort beton tegen koude en te snelle op/uitdroging

• Beschermlaag tussen beton en ondergrond om te snelle uitharding te voorkomen

• Beschermen van binnenmuren tijdens storten van beton 

• Tijdelijk afdekken van materialen/vloeren tijdens schilderwerken en/of verbouwingen

• Vindt zijn toepassing als dampremmende folie in daken aan de warme zijde en in 
muren

• Vochtscherm en waterdichte waterkering

• Ideaal voor het afschermen en afdichten tijdens de open bouwfase

• Verbetert de arbeidsomstandigheden bij een bouwproject waardoor de 
productiviteit kan stijgen

• Helpt schade voorkomen tijdens bouwproces

• Voordelig en breed inzetbaar
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VERPAKKINGEN

Ravago Building Solutions is eveneens producent 
van verscheidene, flexibele kunststofverpakkingen. 
Om onze klanten optimaal te kunnen bijstaan in hun 
keuze, baseren we ons op 4 pijlers:

1. Wij denken met u mee

 Het is onze ambitie om een optimale en functionele 
oplossing aan te reiken voor uw verpakking.

2. U krijgt inspraak 

 Dankzij onze veelzijdige productiemogelijkheden 
verwerken wij al uw gewenste 
verpakkingsbehoeften, van unieke kleuren en 
bedrukkingen tot speciale toevoegingen.

3. U geniet de hoogste prioriteit 

 Wij staan steeds voor u klaar en werken nauw 
samen met onze productie om accuraat op uw 
vragen in te spelen.

4. Wij delen graag onze kennis met u 

 Permanente innovatie, kwaliteit en 
productontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat 
Ravago al meer dan 50 jaar toonaangevend is in de 
wereld van de kunststoffen.

Ons assortiment bevat volgende 
kunststofverpakkingen:

• Uit polyethyleen vervaardigd (*1)

 - Verpakking- en krimpfolies
 - Stretchfolies
 - Krimphoezen en liners
 - Openmond- en ventielzakken
 - FFS buis- en vlakfolies
 - Stretch hood

• Uit polypropyleen vervaardigd

 - Geweven zakken
 - Emmers en deksels
 - Big bags / FIBC’s (*2)

(*1) Bedrukkingsmogelijkheden tot 8 kleuren
(*2) Gepersonaliseerde bedrukking mogelijk
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Naast de eigen productie werkt Ravago Building 
Solutions nauw samen met toonaangevende 
partners en gerenommeerde merken. Wij bieden 
onze partners lokale toegang tot ons uitgebreid 
netwerk aan klanten, versterkt met een degelijke 
infrastructuur op gebied van logistiek en 
ondersteunende diensten. Door een jarenlange 
expertise in de bouwindustrie vormen wij een 
uitstekend verkoopskanaal voor producenten 
wereldwijd.

Tegelijkertijd beschikt Ravago Building Solutions 
over een uitgebreid gamma aan producten, 
waarmee wij dagelijks onze klanten bedienen. Vanuit 
een centraal distributiecentrum en met een eigen 
logistiek kunnen wij snel en flexibel inspelen op de 
behoeften van onze klant, ongeacht de hoeveelheid 
(stuk, pallet, bulk) en met een combinatie van 
verschillende producten en afmetingen. Zo maken 
wij het verschil voor onze klant!

Ravago Building Solutions biedt een uitgebreid 
gamma aan distributieproducten:

• Thermische isolatie (PIR, EPS)

• Akoestische isolatie

• Waterdichting (Bitumen, EPDM, TPO, PVC, DPC …)

• Lijmen en afdichtingen (Insta-Stik, Great-Stuff)

• Technische membranen (geotextiel …)

• Leidingen en goten (afvoer, drainage …)

• Bescherming

DISTRIBUTIE

BELGIË
Lentrex, Arendonk 
DeVos, Halen 

DUITSLAND
Rheinmünster
Schkopau 

FRANKRIJK
Ravatherm FR, Artix 
Drusenheim

GRIEKENLAND 
Avip, Acharna
Polytile, Artakii
Diamorfotiki, Inofita
Lavrion
Ravatherm Hellas,  
Katerini

GROOT-BRITTANNIË
King‘s Lynn

HONGARIJE
Ravatherm HU,
Balatonfuzfo

TURKIJE
Dilovasi
Stoper, Izmit
Ravaber Stonewool,  
Kayseri

ACTIVITEIT

Productieafdelingen

Verkooppunten
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Ravago Building Solutions Netherlands B.V.
Leeuwenbrug 105 b
7411 TH Deventer

www.ravagobuildingsolutions.com

info.nl.rbs@ravago.com

0
4-

20
20


