Easy-Form®

Toepassingsgebied

Details

Productvoordelen

aluminium toplaag

makkelijk te vormen
zelfklevend door
butyl hechtlaag
2 delige verwijderbare beschermfolie

•

Zeer makkelijk te vormen

•

Onschadelijk voor de gezondheid

•

Milieuvriendelijk

•

Universeel inzetbaar

•

Licht

•

Geen uitloging (strepen) op het dak

•

Zelfklevend door butyl hechtlaag op het gehele
oppervlak

•

Uitrekbaar tot 60% in rolrichting

•

Perfect waterdicht

•

In verschillende kleuren en breedtes verkrijgbaar

•

UV bestendig

•

Ongevoelig voor diefstal

uitrekbaar tot 60%

Easy-Form® dé loodvervanger
van Klöber maakt het mogelijk
om aansluitingen, tussen het dak
en het metselwerk van schoorstenen
of andere mogelijke wandaansluitingen,
waterdicht af te werken. Dankzij de combinatie van gecrept aluminium voorzien van
een acryl laklaag op een kunststofband
heeft Easy-Form® een lange levensduur.
Het is niet alleen UV-bestendig, maar ook
bestand tegen alle mogelijke weersinvloeden. Door de ﬂexibele aluminium laag is

Toepassingsgebied

het makkelijk te vormen op vrijwel iedere

•

doorlopende wandaansluiting

ondergrond (uitrekbaar tot 60%). Easy-

•

schouwaansluitingen

Form is eenvoudiger, sneller en mooier te

•

noordboom / nok aansluiting

installeren dan de traditionele producten

•

aansluiting rond dakkapellen, dakramen, serres, terras-

®

(mortel / metselspecie, loodslabbe) of het
merendeel van de industriële oplossingen.

overkappingen, opgaand metselwerk, carports
•

en nog veel meer...

in detail

Product assortiment

Samenstelling/materiaal

•

Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren

Rol met aluminium toplaag, voorzien van een weersbe-

en 5 breedtes.

stendige acryllaklaag en hechtlaag van butyl op versterkende

•

Licht en handig verpakt.

polyesterdrager, uitrekbaar tot 60% in de rolrichting.

•

Door de 4 verschillende kleuren

•

acryllakken past Easy-Form® goed bij

Kleuren

de meeste pannen en vermijdt lelijke

rood

-0154

uitlogingsstrepen op de dakbedekking.

donkerbruin

-0248

en nog veel meer...

antraciet

-0469

zinkgrijs

-0470

Easy-Form®
Universeel aansluiten afdichtingsband

600 mm
KW0600-05
450 mm
KW0450-05
300 mm
KW0300-05
250 mm
KW0250-05
200 mm
KW0200-05

Technische prestaties
Dakkhelling

≥ 10º

Temperatuurbestendigheid

van -20°C tot +80°C

Verwerkingstemperatuur

van +5°C tot +40°C

Dikte

ong. 1,2 mm

Eigenschappen

niet oplosbaar/afbreekbaar,
bestand tegen UV straling,
vorstbestendig,weer- en windbestendig, temperatuurbestendig.

Waterkolom

waterdicht

Brandklasse

B2

Toebehoren

Easy-Form®, alu-proﬁel,
lengte 2,4 m x 60 mm (KW 0005)
FL-05#05-NL-1210

Professionele daktoebehoren

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthalerstr. 36, B - 4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56, Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be, info@kloeber.be

