
Technische ficheEasyForm
Loodvervanger

EasyForm is een extreem flexibele,  
loodvervangende en universele  
aansluitband voor hellende daken.

EasyForm is een universele zelfklevende 
aansluitband, ter vervanging van lood 
op hellende daken. Dankzij zijn extreme 
flexibiliteit laat het materiaal zich 
moeiteloos vormen naar de contouren van 
het dak. De butyl kleefzijde zorgt voor een 
duurzame en windongevoelige hechting 
op de ondergrond.

Technische eigenschappen

Materiaal

Gecoat en gekrept 
aluminium met PET-inlage 
en zelfklevende butyl 
onderzijde.

Dakhelling Minimum 10°

Verwerkingstemperatuur +5° to +40°C

Temperatuursbestendigheid -20° to +80°C

Dikte 1.2mm

UV stabiliteit UV stabiel dankzij metalen 
bovenvlak.

Butyl kleefzijde

Enkel toepassen op 
geschikte, droge en stofvrije 
ondergronden.  
Niet verenigbaar met 
bitumineuze dakdichting.

Duurzaamheid

Weersbestendig en rotvrij. 
Tevens bestand tegen 
vorst, veroudering en 
temperatuursschommelingen.

Waterkolom Absoluut waterdicht.

Afkitten

Bij metselwerk afkitten met 
Flashing Sealant PACCSE.  
In geen geval afkitten met 
kit/lijm op siliconenbasis.Productinformatie

Artikelcode Breedte mm Lengte m Gewicht kg Kleur Rollen per doos Rollen per palet

KW0200-05-0469

200

5

1.5

Antraciet

5

160
KW0200-05-0154 Rood

KW0200-05-0248 Bruin

KW0200-05-0470 Zinkgrijs

KW0250-05-0469

250 1.87

Antraciet

120

KW0250-05-0154 Rood

KW0250-05-0248 Bruin

KW0250-05-0450 Zwart

KW0250-05-0470 Zinkgrijs

KW0300-05-0469

300 2.25

Antraciet

120

KW0300-05-0154 Rood

KW0300-05-0248 Bruin

KW0300-05-0450 Zwart

KW0300-05-0470 Zinkgrijs

KW0450-05-0469

450 3.37

Antraciet

2

80

KW0450-05-0154 Rood

KW0450-05-0248 Bruin

KW0450-05-0450 Zwart

KW0450-05-0470 Zinkgrijs

KW0600-05-0469
600 4.5

Antraciet
40

KW0600-05-0154 Rood
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Eigenschappen en voordelen

l	 Rekbaar tot maar liefst +60% om perfect 
 de (sterke) golf van de dakpan te volgen 
 Moeiteloos te vormen en aldus geschikt 
 voor de meest lastige details.

l	 Goedkoper dan lood en zonder 
 schrootwaarde waardoor minder 
 diefstalgevoelig.

l	 Lichter dan lood en hierdoor ergonomisch 
 en gemakkelijker te plaatsen.

l	 Hoeft niet gelast te worden en er is geen  
 gespecialiseerd gereedschap vereist.

l	 Beschikbaar in 5 breedtes en 5 kleuren  
 voor een perfecte match met het dak.

12/20

Kleuren

Antraciet

Zwart

Zinkgrijs

Rood

Bruin

Toepassingsgebied
l	 Waterdichte aansluitingen aan opgaande 
 gevels en schouwen.

l	 Nokdetails.

l	 Dakaansluiting en -overgang.

l	 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Bijhorende producten
l	 Flashing Glue PACCGL.

l	 	Flashing sealant PACCSE.

l	 Flashing Roller PACCRO.

Goedkeuringen en certificaten
l	 Klöber biedt steeds 10 jaar 
 fabrieksgarantie op zijn producten.


