Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger

Ik stel me niet bloot aan lood

Met de Ubiflex loodvervanger
valt veel winst te behalen!

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast in
alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is.
Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. Voor dakpannen
en gegolfde dakbedekkingen gebruikt u Ubiflex Ribbel, voor de
overige toepassingen Ubiflex Standaard.

Snelle verwerking

Duurzaam en veilig

Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten
worden verwerkt, mede omdat het zeer licht is.
Voordeel is dat het aantal verbindingen tot een
minimum wordt beperkt. U kunt gemakkelijk hele
rollen mee naar uw werkplek nemen, afhankelijk van
uw keuze tot 6 of 12 meter. Een rol weegt maximaal
22 kg. Ubiflex laat zich makkelijk en snel verwerken!

Ubiflex waterdichte lagen zijn in alle opzichten
betrouwbaar en in alle fasen onschadelijk voor
mens en milieu. U loopt dus geen gezondheidsrisico.

Bij extreme windbelastingen kunt u Ubiflex extra
zekeren met Ubiflex lijmkit of de Ubiflex panklem.
Ubiflex geeft stevigheid en een strak uiterlijk,
waarbij het matte oppervlak een mooi geheel
vormt met het dakvlak. Er ontstaan geen strepen
op de pannen of langs de gevel.

Met de huidige loodprijs is Ubiflex ook financieel
een winnaar! Daarnaast heeft u geen last van
schommelende prijzen in uw calculaties.

Goed voor de portemonnee

Bewezen bouwgemak
Wij vroegen verwerkers van Ubiflex naar hun
toepassingservaring: de snelle verwerkbaarheid,
stevigheid, rekbaarheid en het geringe gewicht
krijgen gemiddeld een acht. Vierenzeventig procent
geeft aan Ubiflex niet alleen vaker te gaan
gebruiken, maar het product ook aan te bevelen
bij anderen. De lengte en optimale afwerking
krijgen een positieve beoordeling. Ook het feit dat
Ubiflex minder diefstalgevoelig is dan lood wordt
genoemd als een belangrijk voordeel, net als de
schone verwerking.

Uitvoering Ubiflex Standaard
Ubiflex Standaard is een gemodificeerde bitumen
met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag
is voorzien van PE korrels in de kleuren zwart, grijs en
natuurrood. Verkrijgbaar in rollengtes van 6 en 12
meter. De breedte varieert van 100 mm tot 1.000 mm.

Uitvoering Ubiflex Ribbel
Ubiflex Ribbel is gelijk aan Ubiflex Standaard, waarin
aan de onderzijde een ribbel is aangebracht van circa
10 cm. Het overige deel aan de bovenzijde is glad.
Hierdoor brengt u Ubiflex Ribbel met de gladde kant
perfect aan onder bijvoorbeeld het kozijn van uw
dakkapel. De ribbelzijde drukt u, zonder plaklaag,
eenvoudig met de hand in de (pan)vorm. Ook op
vochtige, stoffige, bezande of vervuilde pannen/
golfplaten! U heeft dus niet persé inklopgereedschap
nodig! Ubiflex Ribbel is verkrijgbaar in de kleur zwart
bij de professionele handel, rollengte 6 meter.
De kleuren natuurrood en grijs zijn op projectbasis
op aanvraag leverbaar.

Detail Ubiflex Ribbel

De voordelen van Ubiflex
op een rij
Licht in gewicht, lastenverlichting
Makkelijk en zeer snel te verwerken
Minder overlap door lange lengtes
Verwerkt op dezelfde wijze als lood
Geen strepen op de pannen of langs de gevel
Niet gevoelig voor diefstal
Prijsvast
Onschadelijk voor mens en milieu
Gaat levensduur van een gebouw mee
(>30 jaar)!
n Een garantietermijn van 10 jaar
n Geen inklopgereedschap nodig bij verwerking
Ubiflex Ribbel
n
n
n
n
n
n
n
n
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Toepassingen Ubiflex
Toepassing
Onder dakkapellen

Ribbel Standaard
n		

Aansluiting loketten muur 		
op hellend dak		

n

Aansluiting van hellend
dak op muur ter plaatse
van aanbouw		

n

Onder, langs en boven
schoorstenen

n

n

In een kil		

n

Onder kozijnen

n

n

Aansluiting plat dak
tegen opgaand metselwerk		

n

Aansluiting hellend dak
tegen opgaand metselwerk

n

Overige Ubiflex producten
Omschrijving van het product

Artikelnr.

Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan 15°-55°
Leverbaar medio juli 2013

0174050

Ubiflex pan

Accessoires
Omschrijving van het product

Artikelnr.

Ubiflex High Tack kit

0534066

Ubiflex panklem

0534067

Ubiflex voegklem

0534062

Ubiflex schaar

0534061

Diverse uitvoeringen
zie www.ubiflex.nl

Universele Rioolontspanningspan

Universele PV kabeldoorvoerpan

0130012

0770206

Productadvies op maat
Heeft u vragen over Ubiflex of zoekt u een product
voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink
Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten
van Ubbink. Deze experts ondersteunen u met
hun kennis en ontzorgen u door advies te geven
over de toepassing van de producten. Voor directe
telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300.
Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ubbink biedt u ook
de mogelijkheid uw vraag per mail te stellen via
productadvieslijn@ubbink.nl.
Ubbink denkt met u mee!

100000072187/1304/1.000

www.ubiflex.nl

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

