
Hoeveel product heb ik nodig? 

Per strekkende meter

Handige weetjes?

•   PVB komt voor in het gelaagd glas van bijvoorbeeld auto’s. Dit was een afvalberg waar voordien niets met werd 
gedaan.

•   De beschermfolie voor lijmzijde is in 2 delen verdeeld, zodat de verwerking nog gemakkelijker verloopt.
•   De ZELFKLEVEND LOODVERVANGER is zowel in het grijs als in het zwart verkrijgbaar.
•   Temperatuur heeft weinig tot geen effect op uitzetten of inkrimpen van het product en het heeft een hoge 

windbestendigheid. Het is ideaal te verwerken vanaf een omgevingstemperatuur van 5°C.

Productomschrijving

Deze loodvervanger is gemaakt van gerecycleerd 
PVB, een folie in autoruiten. In tegenstelling tot andere 
waterkerende materialen is het niet-toxisch, volledig 
circulair en duurzaam. Dankzij de zelfklevende onderlaag 
is onze loodvervanger zeer gemakkelijk te verwerken. 
Daarbij is het ook nog eens extreem sterk en is het 
bestand tegen extreme weersomstandigheden en 
temperatuurschommelingen.
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Toepassing

Kan gebruikt worden op raamkozijnen, schoorstenen, nokken, dakkapellen en kilgoten.
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beschermt je woning.

ZELFKLEVENDE LOODVERVANGER
Het duurzaam en circulair alternatief voor daklood

Voordelen
-  Gemaakt uit gerecycleerd materiaal
-  Volledig zelfklevend
-  Weer- en windbestendig
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

24u voor 
optimale kleefkracht

Gerecycleerd 
PVB

Grijs | Zwart 3 Strekkende meter 
met een breedte 

van 25 cm

Per strekkende meter 1 Neen
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beschermt je woning.
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Hoe bereid ik het oppervlak voor?

•   Zorg dat de ondergrond droog-, stof- en vetvrij is.

Hoe gebruik ik het product?

•   Verwijder voorzichtig één deel van de witte beschermfolie die over de 
lijmzijde kleeft, alvorens het product aangebracht wordt.

•   Vorm de ZELFKLEVENDE LOODVERVANGER voor met je handen en gebruik 
een AANDRUKROLLER om het geheel aan te drukken.

•   Verwijder het tweede deel van de witte beschermfolie en druk de rest van de 
loodvervanger aan.

•  Verwijder tot slot de transparante beschermfolie die over de bovenzijde kleeft.

ZELFKLEVENDE LOODVERVANGER
Het duurzaam en circulair alternatief voor daklood 

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


