
Easyflex Pro

For more than twelve years, it has proven its quality in Europe.

Easyflex Pro Lead Free Flashing

Geoptimaliseerd! Beter wordt het niet.

Artikelgroep:  Dakaansluiting 

Technische specificaties

EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing universele
loodvervanger is van EPDM met aluminium strekmetaal
gemaakt en is toepasbaar als waterafdichting om bouwdetails
zoals dakkapellen, schoorstenen en opstanden af te werken.
De Easyflex Pro loodvervanger kan worden verwerkt in de voeg
en wordt met een knelstrip verwerkt bij een opstaande gevel.

Toepassing:    Waterkering
Materiaal:   EPDM, aluminium, gaasweefsel & butyl.
Dikte materiaal:  2,5 mm
Temperatuur:   +5c˚ tot + 35c˚

Artikel nr.  Kleur  Breedte  Lengte  Aantal per verpakking  EAN
92150  Zwart  15 cm  5 m  1 rol (240 rol per pallet)  8718226677570
99998  Zwart  25 cm  5 m  1 rol (144 rol per pallet)  8718226675699
92057  Grafiet  25 cm  5 m  1 rol (144 rol per pallet)  8718226677808
99999  Grijs  25 cm  5 m  1 rol (144 rol per pallet)  8718226675712
99997  Rood  25 cm  5 m  1 rol (144 rol per pallet)  8718226675705
99999  Zwart  30 cm  5 m  1 rol (120 rol per pallet)  8718226670373
92058  Grafiet  30 cm  5 m  1 rol (120 rol per pallet)  8718226677815
92026  Grijs  30 cm  5 m  1 rol (120 rol per pallet)  8718226670397
92025  Rood  30 cm  5 m  1 rol (120 rol per pallet)  8718226670380
E450EASY Zwart  45cm  5 m  1 rol (72 rol per pallet)  8718226675675
92059  Grafiet  45 cm  5 m  1 rol (72 rol per pallet)  8718226677822
92060  Grijs  45 cm  5 m  1 rol (72 rol per pallet)  8718226677839
E450RD  Rood  45 cm  5 m  1 rol (72 rol per pallet)  8718226675682

EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing is de
volledig geoptimaliseerde loodvervanger. 
De butyl kleeflaag heeft dezelfde kleur als de lood-
vervanger. De Easyflex Pro is bestand tegen zoute lucht:
ideaal voor in de kuststreken.

In combinatie met het gebruiken van de Easyflex Primer
geven we 10 jaar garantie op de kleving. Bij het verwijderen
van de bovenste lamineerlaag komt exact 10 cm vrij, wat nodig
is om in de constructie te verwerken. Hierdoor kan de EPDM
Easyflex Pro Lead Free Flashing een extra bereik
van 3 cm in de breedte behalen. 

Bestand tegen zoute lucht
Optimale lamineerlijn

Garantie op kleving
Butyl in kleur loodvervanger


