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PRODUCTINFORMATIE

Loodvervanger CEDRAL

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande uitgaven. Eternit nv houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie te
raadplegen (zie publicatiedatum in footer).

Inleiding
Loodvervanger CEDRAL is een zelfklevende tape samengesteld uit aluminium, PET en butyl.
De aluminium loodvervanger CEDRAL is een flexibele en gebruiksklare oplossing om een waterdichte afwerking te
realiseren van schoorsteen-, muuraansluitingen en dakkapellen in combinatie met leien en golfplaten.
Het kan ook worden gebruikt als afdichtingsmiddel en reparatie voor kleinere dakbedekkingsmaterialen, dankzij de zeer
flexibele butylcoating.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lengte (per rol)
Breedte
Dikte
Gewicht per rol

5m
30 cm
1,7 mm
0,66 kg

Rekbaarheid in de lengterichting
Verwerkingstemperatuur
Temperatuurbestendigheid
Weerstand tegen veroudering

≥ 60%
+ 5 °C tot +40 °C
-30°C tot +80°C
10 jaar

Materiaal
Versterking
Lijm – Coating
Beschermfolie

gevormd aluminium dikte 20 µm en PET composiet dikte 30 µm
aluminium strekmetaal
UV- en verouderingsbestendig butyl (BB5), zwart, dikte 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
folie met centrale overlapping

VERWERKING
De rollen kunnen ofwel over hun volledige lengte toegepast worden ofwel versneden worden om zo in
te vlechten. Wij raden aan te werken met stukken die worden aangepast en gesneden op basis van de lengte van de
leien.
Bij toepassing als loket dient de bovenzijde afgewerkt te worden dmv een geschikt muurprofiel.
Om een goede hechting te verkrijgen moet de tape lichtjes aangedrukt worden van binnen naar buiten toe. Het oppervlak
dient droog en stofvrij te zijn. Voor een goede onderlinge verbinding dient men steeds te zorgen voor een hechting van
butyl op butyl.

VERPAKKING
Per rol van 5 m.
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Loodvervanger CEDRAL

OPSLAG
Droog en op kamertemperatuur, beschermd tegen directe UV-straling.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSASPECTEN
Het product bevat geen gevaarlijke stoffen.

GARANTIE
De CEDRAL loodvervanger heeft een garantie van 10 jaar. De garantie is enkel geldig indien de aanbevolen
toepassingen voor het product worden gerespecteerd. Bij twijfel omtrent de geschiktheid van CEDRAL loodvervanger in
een bepaalde toepassing, is het aangewezen een advies te vragen aan CEDRAL. Eternit nv kan in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld voor toepassingen van haar producten die zonder goedkeuring van Eternit nv worden
toegepast.

ARTIKELNUMMER
4066622
4067840
4066624
4066623

Zwart
Grijs
Rood
Bruin

RAL 9004
RAL 7022
RAL 8004
RAL 8017

Een definitieve kleurkeuze dient te gebeuren op basis van stalen.

Disclaimer
De inhoud van dit document dient altijd vervolledigd te worden met informatie uit onze productinformatiebladen, (specifieke)
toepassingsrichtlijnen, bestekomschrijvingen en garantiedocumenten. De meest recente versie van alle technische documenten is terug
te vinden op de websites: cedral.world/nl-be, cedral.world/nl-nl, of kan men opvragen via de verkoopafdeling. Deze informatie is enkel
geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Onze materialen dienen
steeds verwerkt te worden in overeenstemming met nationale bouwvoorschriften. De informatie in dit document is correct op het tijdstip
van publicatie. Wij behouden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de hierin vervatte informatie te verbeteren of te wijzigen.
De informatie in dit document is auteursrechtelijk beschermd©. Alle afbeeldingen in dit document zijn louter ter illustratie en mogen niet
als constructietekeningen worden beschouwd. Deze informatie wordt te goeder trouw verschaft en we zijn niet verantwoordelijk voor
verlies of schade ten gevolge van het gebruik ervan.
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