Easy-Form®

universeel aansluit- en afdichtingsband

Professionele daktoebehoren

Easy-Form®

Dé loodvervanger van Klöber
Productvoordelen:
• Zeer makkelijk te vormen
• Onschadelijk voor de gezondheid
• Milieuvriendelijk
• Ongevoelig voor diefstal
• Licht
• Geen uitloging (strepen) op het dak
• Zelfklevend door butyleen hechtingslaag
• Universeel inzetbaar
• In verschillende kleuren verkrijgbaar
• UV bestendig

uitrekbaar tot 60%

aluminium toplaag

zelfklevend door
butyleen hechtlaag

2 delige verwijderbare beschermfolie

makkelijk
te vormen

Toepassing

Easy-Form® hecht op metselwerk, dakpannen, beton, staal, aluminium,
glas, hout, harde kunststoffen en meer.
Easy-Form® maakt het mogelijk makkelijk een goede waterdichte afsluiting
te maken op aansluitingen van dakkapellen, serres, terrasoverkappingen,
opgaand metselwerk, carports, enzovoort.

Voor de applicatie video, zie www.kloeber.be

Technische prestaties
Samenstelling 		

rol met aluminium toplaag en hechtingslaag van butyleen die voorzien is
van verwijderbare beschermingsfolie

Toepassing

oplossing voor het waterdicht maken van aansluitingen tussen dakpan
en metselwerk, of andere steenachtige materialen en dakkapellen

Dakkhelling

10%

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

Kleuren

rood, donkerbruin, antraciet, zinkgrijs

Breedte 		

200 mm 		

250 mm 		

300 mm 		

450 mm

Rollengte 		

5 m 		

5 m 		

5 m 		

5m

Diameter (5 m)

130 mm 		

130 mm 		

130 mm 		

130 mm

Verwijderbare

120/80 mm

120/130 mm

130/170 mm

170/280 mm

beschermingsband
Gewicht (5 m)

ong. 1,50 kg

ong. 1,87 kg

ong. 2,25 kg

ong. 3,37 kg

Rollen per doos

5 		

5 		

5 		

2

Artikelnr.
Accesoires schoorsteenkit

KW0200-05-

KW0250-05-

KW0300-05-

KW0450-05-

kleur 		

kleur 		

kleur 		

kleur

De hoekstukken van Butyleen vergemakkelijken een snelle aansluiting
en beschermen alle hoeken tegen de regen. Het aluminiumrooster

BR-05#05-NL-1108

is deels boven de schoorsteen gepositioneerd.
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