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WAT IS LEADAX FLASHING | EASY FA?
Leadax Easy FA is de eerste, volledig zelfklevende loodvervanger ter wereld die duurzaam, 
circulair en designed to dismantle is. Deze aanvulling in de productfamilie Leadax Flashing 
heeft geen schadelijke effecten op mens en milieu. Leadax Easy FA kun je eenvoudig 
aanbrengen met je handen en hoef je alleen licht aan te drukken met een roller. Leadax 
Easy FA is extreem dun en tegelijkertijd extreem sterk. 

Wist je dit? Leadax Easy FA heeft een verwachte levensduur van 30 jaar!

VOLLEDIG ZELFKLEVEND

Leadax Easy FA is volledig zelfklevend. Dit vergemakkelijkt 
de verwerking. Een overlap wordt gemaakt zonder sealant.

1,7 MM DIK EN LANGE ROLLENGTES

Leadax Easy FA is slechts 1,7 mm dik, exclusief de butyl. 
Het product is beschikbaar op rollen van vijf meter en het 
kan op deze lengte verwerkt worden. Zo hoef je minder 
overlappen te maken, wat tijd en materialen bespaart.

WEINIG ACCESSOIRES NODIG

Leadax Easy FA is makkelijk te verwerken. Gebruik een 
Leadax-schaar om het op maat te knippen en een roller om 
het te vormen. Voor applicaties waar voegklemmen gewenst 
zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original. 

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft meerdere awards ontvangen voor zijn 
circulaire en duurzame kenmerken. Het wordt inmiddels in 
16 landen verkocht en het wordt gebruikt door meer dan 
10.000 professionals.



CIRCULAIR, DUURZAAM 
EN NIET-TOXISCH

De grondstof voor Leadax Easy FA is 
gerecycled PVB, de veiligheidsfolie die 

in gelaagd glas zoals autoruiten zit. 

In tegenstelling tot traditionele 
waterkerende materialen is Leadax 

Easy FA niet-toxisch. Daarnaast is het 
volledig circulair en duurzaam.

LICHT IN GEWICHT, 
BETER VOOR JE RUG

Leadax Easy FA is dun en licht, en 
bovendien net zo stevig als lood. 

De PVB weegt 2,2 kg/m2.

CIRCULAIR WATERKER-
END MATERIAAL

Leadax Flashing heeft dezelfde 
lood-and-feel als traditioneel lood, 

maar is wel 31% duurzamer.

CIRCULAIR WATERKER-
END MATERIAAL

Leadax Flashing heeft dezelfde 
lood-and-feel als traditioneel lood, 

maar is wel 31% duurzamer.

DESIGNED 
TO DISMANTLE

Aan het einde van de levensduur 
wordt Leadax Easy FA gerecycled 
en wordt de grondstof wederom 
gebruikt voor nieuwe producten.

Op deze manier hoeven we geen 
nieuwe, primaire grondstoffen in te 

zetten en sluiten we de cirkel.

BETER BESCHERMD 
TEGEN DIEFSTAL

Leadax Easy FA heeft geen 
restwaarde, dus het heeft voor 

dieven geen zin om het van je dak 
te stelen.

MAKKELIJK TE VERWERKEN, 
EXTREEM STERK

Easy FA is erg makkelijk te verwerken. 
Volgens verouderingstesten van KIWA 
heeft het een verwachte levensduur 

van 30 jaar.

WEER- EN WINDBESTENDIG 
IN EXTREME CONDITIES

Temperatuurschommelingen 
hebben weinig tot geen effect op 
Leadax Easy FA. Daarnaast is het 

product erg windvast.



OPTIMALE KLEEFKRACHT

De butyl is zodanig op de PVB gemonteerd dat het makkelijk weer 
losgehaald kan worden aan het einde van de levensduur. Zonder enige 
concessie te doen aan de kleefkracht tijdens en na de verwerking. Dit 
kenmerk maakt dat Leadax Easy volledig demontabel, recyclebaar en dus 
circulair is!

Uit verschillende verouderingstesten blijkt dat de butyl goed op de 
PVB kleeft om onder diverse weersomstandigheden minimaal 30 jaar 
wind- en watervast te blijven. Een optimale kleefkracht is op alle stofvrije 
ondergronden gegarandeerd.



DE NIEUWE GENERATIE 
LOODVERVANGER

Leadax Easy FA is de nieuwe 
generatie loodvervanger, gemaakt 

om de verwerking zo eenvoudig 
mogelijk te maken.

Exclusief de butyl weegt Leadax 
Easy FA 2,2 kg/m², en is het slechts 

1,7 mm dik.

* Deze kleuren en andere
roldimensies zijn op aanvraag 

beschikbaar.

GEEF KLEUR AAN JE ONTWERP
Leadax Easy FA is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen, zodat jij altijd de 
perfecte loodvervanger hebt voor jouw volgende project. De beschikbare kleuren zijn 
loodgrijs, zwart, terracotta, wit en koper.

     *         *

Rolafmetingen

5 m x 280 mm*

5 m x 330 mm

5 m x 370 mm*

5 m x 250 mm*





SCHAAR

Leadax Easy FA is perfect op maat te knippen met 
een daarvoor geschikte schaar. Adviseer hiernaar bij je 
bouwmaterialenhandel.

VOEGKLEMMEN

Indien nodig kan Leadax Easy FA worden vastgezet 
met voegklemmen. Echter, voor verwerkingen waar 
voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik 
van Leadax Original. 

ROLLER

De Leadax-roller kan makkelijk gebruikt worden 
voor een goede vervorming van Leadax Easy FA op 
onderliggende dakpannen of bij moeilijke details.





VEELVOORKOMENDE LEADAX EASY FA TOEPASSINGEN

11 RAAMKOZIJNEN

Leadax Easy FA kan worden 
verwerkt als waterkering onder 
raamkozijnen.

2 SCHOORSTEEN

Aan de onderzijde van een 
schoorsteen met aansluiting op 
de dakpannen kan Leadax Easy FA 
worden ingezet.

3 NOK

Leadax Easy FA kan als 
waterkering worden toegepast op 
de nok van een (pannen)dak. 

14 DAKKAPEL

Leadax Easy FA kan worden 
toegepast aan de onderzijde van 
dakkapellen of dakvensters als 
waterdichting en als aansluiting 
van zijgevels van dakkapellen op 
het pannendak.

5 KILGOOT

Leadax Easy FA kan worden 
aangebracht als kilgoot.
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VERWERKINGSVOORSCHRIFTENVERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

TIPS VOOR HET VERWERKEN VAN LEADAX EASY FA

• Leadax Easy FA is standaard vijf meter lang en kan in één lengte zonder overlap worden 
aangebracht. Temperatuur heeft weinig tot geen effect op uitzetten of inkrimpen van het product 
en het heeft een hoge windbestendigheid. Leadax Easy FA is ideaal te verwerken vanaf een 
omgevingstemperatuur van vijf graden Celsius. 

• Zorg altijd voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond voordat Leadax Easy FA wordt verwerkt. 
• Verwijder de releaseliner op dusdanige wijze dat de butyl op de PVB blijft kleven alvorens het 

product aangebracht wordt. Vorm Leadax Easy FA voor met je handen en gebruik de Leadax roller 
om het geheel aan te drukken. Verwijder na verwerking van het eerste gedeelte het tweede 
gedeelte van de releaseliner. Het tweede gedeelte kan nu verwerkt worden.

• Een overlap (80 mm) kan worden gemaakt door een strook Leadax Easy FA bovenop een andere 
strook Leadax Easy FA te leggen en het vervolgens aan te drukken. Zorg er tevens voor dat de 
strook waar de overlap op gemaakt wordt droog, stof- en vetvrij is. 

• Leadax Easy FA kan in de voeg worden vastgezet met Leadax voegklemmen. Echter, bij 
toepassingen waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.

• Verwijder na het verwerken de beschermingsfolie.
• Leadax Easy FA is geschikt in combinatie met alle soorten dakmaterialen (EPDM, bitumen, 

kunststoffen en metalen). Voor platte en licht hellende daken adviseren wij het gebruik van Leadax 
Original, mits de naden en randen volledig zijn afgedicht met Leadax High-Tack sealant. 

• Het product is designed to dismantle, wat inhoudt dat het aan het einde van zijn levensduur 
gerecycled kan worden. De grondstof wordt teruggewonnen en wederom ingezet voor nieuwe 
Leadax-producten. 



WIST JE DIT?

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je een sterretje in je ruit krijgt 
wanneer er een steen op belandt? Je zou denken dat met zo’n grote impact 
de hele ruit breekt, maar dat is gelukkig niet het geval.

Dat dit niet gebeurt komt door de veiligheidsfolie die in je autoruit zit. Deze 
veiligheidsfolie heet polyvinyl butyral (PVB). Wanneer een auto gesloopt 
wordt, wordt het glas gerecycled en opnieuw gebruikt. Maar voor de PVB 
bestond voorheen geen bestemming. Het werd verbrand of gedumpt.

Nu vormt dit de gerecyclede grondstof voor onze producten, waaronder 
Leadax Easy FA, en zorgt het ervoor dat jouw gebouwen waterdicht blijven.

Aan het einde van de levensduur van Leadax Easy FA wordt het product 
gerecycled en wordt de gewonnen grondstof wederom ingezet voor 
nieuwe Leadax-producten. Op deze manier hoeven we nooit nieuwe, 
primaire grondstoffen in te zetten, maar maken we efficiënt gebruik van 
hetgeen er al is. Oftewel: we sluiten de cirkel.



LEADAX PRODUCTASSORTIMENT
Naast Leadax Flashing Easy FA bieden wij een breed assortiment aan duurzame en 
circulaire waterkerende materialen, zoals Leadax Original, Leadax Roov en Leadax Easy SA. 

LEADAX FLASHING 
ORIGINAL

Leadax Original is het nieuwe lood, 
de eerste loodvervanger ter wereld 

met dezelfde look-and-feel als 
traditioneel bladlood. 

Leadax Original is gecertificeerd door

LEADAX FLASHING
EASY SA & EASY FA

Leadax Easy SA en Leadax 
Easy FA zijn slechts 1,7 mm dun 
(exclusief de butyl), maar net zo 

sterk als Original. Ze zijn voorzien 
van zelfklevende strips voor 

eenvoudige bevestiging. 

LEADAX ACCESSOIRES

Naast onze duurzame en circulaire 
waterkerende bouwmaterialen 

bieden wij de perfecte accessoires 
voor jouw volgende project.
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