
Loodvervangers
Duurzame, zelfklevende loodvervanger in
EPDM

Zelfklevend over de volledige
breedte

Golvend EPDM-membraan
voor een grotere elasticiteit

Scheurt niet
en licht in gewicht

Milieuvriendelijk
100 % uv- en ozonbestendig
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Tradex Wave
loodvervanger in EPDM

Tradex Wave is een loodvervanger uit EPDM, inwendig versterkt met een aluminium strekwapening. Tradex
Wave maakt het mogelijk om aansluitingen tussen het dak en het metselwerk van schoorstenen of andere
mogelijke wandaansluitingen, waterdicht af te werken. Bijzonder geschikt voor dakpannen met een hoger
profiel en oppervlaktes met verschillend reliëf.

Tradex Wave is over de hele breedte zelfklevend en beschikbaar in
meerdere kleuren (rood, donkerbruin, grijs en antraciet).
Tradex is licht in gewicht en gemakkelijk te installeren. Bovendien
is hij over de hele breedte zelfklevend en geplisseerd, waardoor
de rol in de lengterichting 30% langer kan worden gemaakt
zonder de EPDM-rubber uit te rekken.

Kleur Breedte Lengte Gewicht

Zwart 30 cm / 45 cm 5 m/rol 3,3 kg/m2

Bruin 30 cm 5 m/rol 3,3 kg/m2

Grijs 30 cm 5 m/rol 3,3 kg/m2

Rood 30 cm / 45 cm 5 m/rol 3,3 kg/m2

De UV-bestendigheid en de resistentie tegen klimaatinvloeden
van rubber zijn vergelijkbaar met die van lood. Tradex Wave wordt
geknipt, gesneden en voorbereid bij temperaturen van -20°C tot
50°C. Inkloppen gebeurt bij +5°C tot 50°C. Met het gebruikelijke
gereedschap (blikschaar of mes) kan Tradex Wave makkelijk uit
stroken worden gesneden en kunt u perfect op maat werken.

Bovendien kan het makkelijk met de hand of een roller worden
gebogen of worden ingemetseld tussen de stenen.
Overlappen kunnen dankzij de zelfklevende rug zeer eenvoudig
gesloten worden: beschermfolie wegnemen, overlappen en
aanrollen: klaar!

Gratis EPDM-rubber opleidingen

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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