Dakoplossingen

Koraflex Plus

Universele
loodvervanger

Buitenlaag van duurzaam &
UV-bestendig polyisobutyleen (PIB)
Wapeningsgaas van flexibel &
vervormbaar aluminium
Tussenlaag van polyisobutyleen (PIB)
Doorlopende butyllaag
Tweedelige en gemakkelijk
verwijderbare beschermstrip

Doorlopende butyllaag:
Door zijn doorlopende en volledig klevende
butyllaag is Koraflex Plus bestand tegen
zware regen, temperatuurschommelingen
en felle wind.

Rood

Grijs

Zwart

Flexibiliteit & rekbaarheid:
Koraflex Plus is extreem rekbaar in beide
richtingen, tot 70% in de lengte en 15% in
de breedte. Dat zorgt voor een gemakkelijke
plaatsing die tot twee maal sneller verloopt
dan bij lood. Laat zich gemakkelijk vervormen
naar complexe oppervlakken en alle types
dakpannen.

Gebruiksvriendelijk
Koraflex Plus zorgt voor een gecontroleerde
water-afvoer op kritieke plaatsen van het dak. Met
Koraflex Plus verloopt de installatie tot twee maal
lijk vervormbaar, flexibel en stevig en geeft uw

Milieuvriendelijk

dak extra uitstraling. Met zijn volledige laag butyl

Koraflex Plus bevat geen lood, oplosmiddelen of

sneller dan met lood. Het materiaal is gemakke-

aan de achterzijde is Koraflex Plus bruikbaar bij
oppervlakken van klei, beton of metaal. Het is
bovendien gemakkelijk vervormbaar voor alle
types dakpannen.

stoffen die giftig zijn voor het milieu. Het zorgt
voor een veilige opvang van het regenwater op
het hellend dak, zonder risico op uitlopers op de
pannen. Met Koraflex Plus draagt u zorg voor de
mens en het milieu.

UV- & temperatuurbestendig:

Eenvoudige installatie & gebruik:

Veilig voor het milieu:

Koraflex Plus is een duurzame,
waterdichte en lekvrije loodvervanger 		
met een langdurige UV-bestendigheid.
Het materiaal is zelfs onder rechtstreeks
en langdurig zonlicht kleurvast, en
bestand tegen temperaturen van -40 °C
tot +90 °C.

Koraflex Plus vereist geen speciale
voorbereiding of laswerk. Door zijn
doorlopende butyllaag zijn geen extra
kleefstoffen, mortel of mastiek nodig,
wat zorgt voor een snelle en efficiënte
installatie: snijden, vormgeven, plaatsen
en klaar!

Het gladde en duurzame oppervlak van
Koraflex Plus stoot vuil af als het regent,
zonder het milieu te vervuilen. Daarom
kan het ook zonder problemen gebruikt
worden in combinatie met regenwateropvangsystemen.

Koraflex Plus is een universele loodvervanger
voor de afwerking en afdichting van:
- buitenmuren
- dakkapellen
- schoorstenen
- lichtkoepels
- kielgoten
- dakovergangen
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Beschikbare kleuren:

rood/grijs/zwart

Rollengte: 			

5m

Rolbreedte:

300 mm/450 mm

Rolgewicht: 		

6,65 kg/9,98 kg

Verpakkingseenheid:

2 rollen/doos
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