Loodvervangers

Flexibel dankzij EPDM
Licht in gewicht en
gebruiksvriendelijk
Scheurt niet en
100 % UV-bestendig
Zeer sterk dankzij
inwendig strekmetaal

www.vmbuildingsolutions.be

Duurzame loodvervanger in EPDM

Duurzame loodvervanger in EPDM
met flexibele eigenschappen van lood
Tradex is een loodvervanger in EPDM, inwendig versterkt met een aluminium strekmetaalwapening en wordt
toegepast in alle bouwdetails waar een waterdichte barrière noodzakelijk is.
De rubberen toplaag is de bovenzijde. De UV-bestendigheid en de resistentie tegen klimaatinvloeden van EPDM
zijn vergelijkbaar met die van lood. Tradex is voldoende flexibel in de lengterichting om op de golven van de
dakpannen te worden geklopt.
Tradex kan makkelijk uit stroken op maat worden gesneden met het gebruikelijke gereedschap (blikschaar,
mes). Tradex kan met het gebruikelijke inklopgereedschap worden verwerkt. Bovendien kan het makkelijk met
de hand of een roller worden gebogen. Tradex wordt geknipt, gesneden en voorbereid bij temperaturen tussen
-20°C en 50°C. Inkloppen gebeurt bij +5°C tot 50°C.

Dankzij zijn buigzaamheid is hij ideaal als waterkering in
spouwmuren, als aansluiting van dakpannen aan metselwerk, als
afdichting van dorpels of als waterdichting voor dakkapellen of
dakvensters.
Tradex kan voor het optimale resultaat worden ingemetseld
tussen de stenen. Behalve het gebruikelijke klissen en felsen (voor
het verbinden van plaatmateriaal; de randen van de platen
worden in elkaar gevouwen en aangedrukt) kunnen de
overlappen waterdicht worden verlijmd met Tradex façadenlijm
600ml.
Kleur

zwart

Rollengte (standaard)

10m/rol

Rolbreedte (standaard)

15 cm, 20cm, 25 cm, 30 cm,
35 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm

Gewicht

2,8 kg/m2

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en
praktische opleidingen en informatiesessies.
U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv.
Meer info op www.constructiv.be.
Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be
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Gratis EPDM-rubber opleidingen

