
Hoeveel product heb ik nodig? 

•  Per strekkende meter

Handige weetjes?

•   ZELFKLEVEND LOOD kan eenvoudig op maat geknipt worden met een blikschaar of 
met een breekmes langs een stalen liniaal gesneden worden.

•   Niet drinken, eten en roken tĳ dens verwerking van lood.
•   Handen goed wassen na verwerking.
•   Lood wordt volledig gerecycleerd, gooi het dus nooit bĳ  het afval.

Productomschrĳ ving

Zelfklevend lood is voorzien van een zelfklevende 
butyllaag en een beschermende coating. 
Zeer eenvoudig te verwerken op daken en gevels. 
Universeel toepasbaar bĳ  alle bouwdetails.
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Toepassing

Te gebruiken bĳ  alle bouwdetails, ter vervanging of als reparatie van voeg- en voetlood, voor (dak)aansluitingen 
bĳ  schoorstenen, opgaand metselwerk, kozĳ nen, op nokafwerkingen van shingles, keramische pannen, leien, ...
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beschermt je woning.

ZELFKLEVEND LOOD
Vervangt bouwlood

Voordelen
❱  Echt lood
❱  Milieuneutraal
❱  Volle lengte van de rol is 3 m
❱  Kleefbaar op baksteen
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Materiaal Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

GeenLood Grĳ s 3 Strekkende meter 
met een breedte 

van 20 cm

Per strekkende meter 1 Neen
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Hoe bereid ik het oppervlak voor?

•   Zorg dat de ondergrond droog-, stof- en vetvrĳ  is.
•   Spoel al het vuil en losse deeltjes weg met zuiver leidingwater.

Hoe gebruik ik het product?

•   Gebruik geen loodstroken die langer zĳ n dan 1,5 m.
•   Heb je langere lengtes nodig? Maak dan een fels/haakverbinding. 

Wordt het lood ingemetseld, dan kan je een dwarsoverlap maken 
van 10 cm breed.

•  ZELFKLEVEND LOOD kan je gemakkelĳ k op maat knippen of snĳ den. 
Gebruik daarvoor een blikschaar of een breekmes langs een stalen liniaal.

•   Om oxidatie tegen te gaan, raden we aan om het lood met patineerolie 
te verwerken.

Algemene veiligheidsvoorschriften bĳ  het werken van lood

•   Niet roken tĳ dens het werken met lood.
•   Niet aan het gezicht zitten tĳ dens het werken met lood.
•   Niet eten of drinken tĳ dens het werken met lood.
•   Niet nagelbĳ ten tĳ dens het werken met lood.
•   Gebruik alleen papieren zakdoekjes om de neus te snuiten. 
•   Direct na het werken met lood en voor het eten zorgvuldig de handen wassen.

ZELFKLEVEND LOOD
Vervangt bouwlood

Alle technische kenmerken opnemen in kader buiten EAN-code

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Zorg dat de ondergrond droog-, stof- en vetvrij is.
- Spoel al het vuil en losse deeltjes weg met zuiver leidingwater

Hoe gebruik ik het product?

- Gebruik geen loodstroken die langer zijn dan 1,5 m.
- Heb je langere lengtes nodig? Maak dan een fels/haakverbinding. Wordt het lood 

ingemetseld, dan kan je een dwarsoverlap maken van 10 cm breed.
- Zelfklevend lood kan je gemakkelijk op maat knippen of snijden. Gebruik daarvoor een 

blikschaar of een breekmes langs een stalen liniaal.
- Om oxidatie tegen te gaan, raden we aan om het lood met patineerolie te verwerken.
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Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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