Productblad

kd-BLEI/ADEPLOMB®
Productomschrijving

kd-BLEI/ADEPLOMB is bladlood, aan onderzijde voorzien van een deklaag
op basis van zelfklevend elastomeerbitumen (SBS).

Toepassing

Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB wordt toegepast voor de aansluiting en
afwerking ter plaatse van opgaande bouwdelen.
Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB is zeer geschikt voor het repareren en
verbeteren van bestaand voetlood, mits het voetlood nog in redelijke staat
verkeert en goed in de spouw is aangebracht.

Verwerking

Het verwijderen van het crêpepapier aan onderzijde en het kleven van de
stroken Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB op de voorbehandelde ondergrond.
De maximale strooklengte dient te worden beperkt tot 150cm.
Bestaand (voet)lood afborstelen en voorzien van een SBS gemodificeerde
voorsmeerlaag (Siplast Primer). De voorsmeerlaag goed laten drogen
alvorens Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB aan te brengen.
Bij bestaand voetlood dienen de aanwezige overlappen te worden
gehandhaafd. Voetlood moet tenminste 30mm vrijhangen boven het
watervoerende niveau.
Icopal kd-BLEI/ADEPLOMB dient aanvullend mechanisch te worden
bevestigd of te worden voorzien van een aluminium knelprofiel bij
toepassingen met een hellingshoek 20% (ca. 100).

Attentie
Bij een buitentemperatuur 15 °C dient het elastomeerbitumen, na het
verwijderen van het crêpepapier, in lichte mate met de brander te worden
geactiveerd.

Levering

Aflevering
Per rol in kartonnen doos

Technische productgegevens

Product specificaties
Lengte
Breedte
Totale massa / m²
Dikte effectief
Dikte lood
Dikte elastomeerbitumen
Treksterkte in lengte- en breedterichting
Rek in lengte- en breedterichting
Nageldoorscheursterkte lengte en breedte

Methode
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1

Eenheid
m
cm
kg/m²
mm
mm
mm
N/50mm
%
N

Waarde
3,0
16-20-25-33-100
10,5
2,7
0,7
2,0
450
10
100

Tolerantie
+/- 10%

-0
-0
-0
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