
UBIFLEX LOODVERVANGER
Met Ubiflex win je  
op alle fronten van lood

BOUW



Voordelen Ubiflex loodvervanger:
 | Lange lengtes met een laag gewicht

 | Gemakkelijk en snel te verwerken

 | Aantrekkelijk geprijsd

 | Onschadelijk voor mens en milieu

 | Blijvende hoge prestaties

 | In lange lengtes te verwerken (12 mtr aan 1 stuk)

 | Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)

 | Ongevoelig voor diefstal

 | Loogt niet uit (Strepen op pannen/gevel)

Loodvervangende materialen zijn  
oorspronkelijk ontwikkeld om de milieu- 
belasting door lood te beperken.  
Ubiflex van Ubbink scoort dan ook hoog 

op duurzaamheid, maar je verwerkt het 
ook nog eens goedkoper en gemakke-
lijker dan loodslabben.

De slimme loodvervanger

UBIFLEX LOODVERVANGER
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Ubiflex: een circulair alternatief

Als het gaat over verduurzaming in 
de woningbouw, gaat het al snel over 
energiebesparing. Met het oog op 
de doelstelling om voor 2050 de hele  
woningvoorraad in Nederland energie-
neutraal te maken, is dat ook logisch. 
Maar ondertussen liggen er ook 
doelstellingen op het gebied van de 

toepassing van materialen. Het streven 
van de overheid is dat ook in 2050 de 
gehele economie circulair is en al in 
2030 moet het gebruik van primaire 
grondstoffen gehalveerd zijn. Ook de 
bouwsector ontkomt er dus niet aan om 
circulaire materialen te ontwikkelen en 
te gebruiken.

Circulaire materialen

CIRCULARITEIT

Ontdek 
Ubiflex
ook online
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Berekening van de MilieuPrestatie 
Gebouwen (MPG) is verplicht bij elke 
aanvraag van een omgevingsvergunning 
(voorheen bouwvergunning).  Sinds 1  
januari 2018 moet de MPG score 1,0 zijn,  
maar dat wordt steeds verder aan- 
gescherpt. Deze score wordt berekend 
op basis van de milieubelasting van 
materialen gedurende hun gehele 

levenscyclus (LCA), die is vastgelegd in 
de Nationale MilieuDatabase. Om nog 
een bouwvergunning te krijgen moet de  
milieubelasting van materialen dus 
omlaag. Ook al omdat er door de  
BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen) juist steeds meer materialen 
nodig zijn, zoals meer isolatiematerialen, 
installaties en PV. 

MilieuPrestatie Gebouwen
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De loodvervangers Ubiflex Standaard 
en Ubiflex Ribbel zijn opgenomen in de 
Nationale Milieudatabase categorie 1.  
Dat betekent dat ontwerpers met de 
merkgebonden data van Ubiflex kunnen 
rekenen. 

Ubiflex waterdichte lagen zijn in alle 
levensfasen – van productie tot gebruik 
en sloop - onschadelijk voor mens en 
milieu. De verwerker, de gebruiker en ook 
mensen in de omgeving lopen dus geen 
gezondheidsrisico. Als echt duurzaam 
materiaal combineert Ubiflex dat met 
een hoge kwaliteit en lange levensduur, 
die gelijk is aan de levensduur van een 
gebouw.

Meer over 
Ubiflex 
waterkering
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De loodvervanger Ubiflex van Ubbink 
is geschikt voor toepassing in alle 
bouwdetails waarin je een waterdichte 
laag nodig hebt. Het kan bladlood in 
alle gevallen vervangen. Ook bij extreme 
windbelastingen is Ubiflex toepasbaar 
doordat je het dan extra kunt zekeren 
met de Ubiflex High Tack lijmkit of de 
Ubiflex Panklem.

Ubiflex is er in drie varianten, gericht 
op verschillende toepassingen. Naast 
Ubiflex Standaard is er Ubiflex Ribbel en 

Ubiflex Extreme. Ubiflex Extreme gebruik 
je in situaties met extreme temperaturen, 
van -30°C tot +180°C. Ubiflex Ribbel heeft 
aan de bovenzijde van de slab een 
gladde kant en aan de onderzijde een 
geribbeld oppervlak. Daardoor kun je 
de slab eenvoudig strak aansluiten op 
het opgaande werk, terwijl de geribbelde 
kant zich gemakkelijk laat vormen voor de 
aansluiting op gegolfde dakbedekking 
zoals dakpannen en golfplaten. Dit kun je  
eenvoudig met de hand doen, zonder 
dat je hoeft te kloppen zoals bij lood. 

Waar pas je Ubiflex toe?

TOEPASSINGEN

Meer over 
Ubiflex 
toepassingen
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Waarom kiezen voor Ubiflex?
 | Gemakkelijk en snel te verwerken
 | Lange lengtes met een laag gewicht
 | Minder overlap door lange lengtes
 | Geen nabehandeling nodig tegen uitloging
 | Aantrekkelijk geprijsd
 | Onschadelijk voor mens en milieu
 | Blijvende hoge prestaties
 | Ubiflex Extreme: presteert (blijvend) uitmuntend 

bij extreme temperaturen (-30°C tot +180°C)
 | In lange lengtes te verwerken (12 mtr aan 1 stuk)
 | Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)
 | Ongevoelig voor diefstal
 | Loogt niet uit (Strepen op pannen/gevel)

Toepassingsmatrix Ubiflex
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Standaard Ribbel * Extreme **

Dakpannen    

Gegolfde dakbedekking  

Onder dakkappelen  

Aansluiting loketten muur op hellend dak  

Aansluiting van hellend dak op muur ter plaatse van aanbouw  

Onder, langs en boven schoorstenen   

Onder kozijnen   

Aansluiting plat dak tegen opgaand metselwerk  

Aansluiting hellend dak tegen opgaand metselwerk  

Aansluiting binnenblad / buitenblad in de spouw  

*  Geen inklopgereedschap nodig
** Presteert (blijvend) uitmuntend bij extreme temperaturen (-30°C tot +180°C)
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Ubiflex Standaard en Ubiflex Ribbel zijn 
gemodificeerde bitumen met een alumi-
nium strekgaas als inlage. De toplaag 
is voorzien van PP korrels. 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.

Ubiflex Extreme heeft een basis van 
siliconen met aluminium versterking. 
Extreme is speciaal ontwikkeld voor 
extreme weersomstandigheden en heeft 
de ‘look en feel’ van lood. Het gladde 
oppervlak geeft een strakke afwerking, 
is makkelijk schoon te maken en is 
vuilwerend.

Ubiflex varianten

Ubiflex Standaard
 | Kleur toplaag: zwart, grijs, natuurrood
 | Rollengtes: 6 en 12 meter
 | Breedtes: 100 tot 1000 mm

Ubiflex Ribbel
 | Kleur toplaag: zwart, grijs, natuurrood
 | Rollengte: 6 meter
 | Breedtes: 250 mm (zwart) en 300 mm

Ubiflex Extreme
 | Kleur: zwart/grijs en rood/grijs
 | Rollengtes: 5 meter (rood/grijs) en 6 meter 

(zwart/grijs)
 | Breedte: 150, 300 en 450 mm

ASSORTIMENT

Meer over 
het Ubiflex 
assortiment
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Laag gewicht, lange lengte 
Mede door zijn lage gewicht verwerk  
je Ubiflex zonder problemen op lange 
lengtes. Je neemt gemakkelijk hele rollen 
mee naar de werkplek; afhankelijk van je 
voorkeur zelfs tot 12 meter. Een rol weegt 
maximaal 22 kg. Extra voordeel is dat 
door de lengte het aantal onderlinge 
verbindingen minimaal is.

Financieel aantrekkelijk
Met de huidige loodprijs is Ubiflex ook 
financieel gezien een winnaar! Daarnaast 
heb je geen last van schommelende 
prijzen in de calculaties. Ubiflex is ook 
minder diefstalgevoelig dan lood. 

Voordelen Ubiflex loodvervanger:
 | Laag in gewicht

 | Verwerk zonder problemen lange lengtes

 | Aantal onderlinge verbindingen zijn minimaal

 | Geen schommelende prijzen in calculaties

 | Vrijdragend (geen ondersteuning in spouw)

 | Ongevoelig voor diefstal

Meer over 
de slimme en 
voordelige 
loodvervanger
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Ubiflex producten en toebehoren

Universele Ubiflex 
Dakdoorvoerpan 15°-55°

Solar PV/Thermisch 
Kabeldakdoorvoer pannendak

Ubiflex Dakdoorvoerpan 
Universeel

Rioolontluchtingspan Ubiflex 
Universeel

Solar PV Kabeldakdoorvoer 
pannendak

Ubiflex-toebehoren:
 | Ubiflex High Tack kit  

(Standaard en Ribbel)
 | Ubiflex Extreme Fix Kit
 | Ubiflex Panklem
 | Ubiflex Voegklem
 | Ubiflex Schaar

Overige Ubiflex-producten:
 | Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°
 | Ubiflex Dakdoorvoerpan Universeel
 | Rioolontluchtingspan Ubiflex Universeel
 | Solar PV Kabeldakdoorvoer pannendak
 | Solar PV/Thermisch Kabeldakdoorvoer 

pannendak

Ubiflex Panklem Ubiflex VoegklemUbiflex Extreme Fix Kit
(Extreme)

Ubiflex High Tack kit 
(Standaard en Ribbel)

Ubiflex Schaar
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Sneller dan je denkt, moet jij je vakmanschap aantonen.  
In 2021 wordt bij 10% van bouwwerken de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen (Wkb) getoetst, waarna de wet in 
2022 in werking treedt. Hoe bereid jij je hierop voor? Door 
goed advies in te winnen, je werk te laten toetsen én door 
keuzes en werkzaamheden vast te leggen. Met Ubbink bouw 
je een Wkb-dossier op en ben je Wkb-proof. Lees meer op  
www.ubbink.nl/wkb

Ubbink advies
Heb je vragen over materialen of over 
de toepassing van producten? Ubbink 
biedt gratis ondersteuning. We adviseren 
over het gebruik van onze producten en 
de toepassing. Kortom: de service zoals 
je die van ons gewend bent en die jou in 
staat stelt kwaliteit te leveren.

De specialisten van Ubbink adviseren 
je graag. Voor directe telefonische 
ondersteuning bel je het Ubbink 
Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je 
vraag ook per e-mail aan ons stellen  
via advies@ubbink.nl.  

BIM tekeningen 
De BIM (Building Information 
Model) tekeningen van 
onze producten download 
je via onze website bij het 

product van je keuze of rechtstreeks via  
www.mepcontent.eu. 

DakWijs voor het hellende dak
Als dakspecialist adviseert 
Ubbink je graag over jouw 
hellende dak. Met onze 
unieke calculatiemodule 

DakWijs krijg je een compleet advies dat 
bijdraagt aan een optimale bescherming 
en langere levensduur van je dak én 
zorgt voor een gezonder binnenklimaat. 
Je ontvangt naast de materiaalstaat en 
offerte voor de Ubbink-oplossingen, óók 
de materiaalstaat van de aanvullende 
niet-Ubbink dakproducten op de teke-
ning. Ubbink zoekt het allemaal voor je 
uit en je krijgt een maatwerkadvies! 

Kiezen voor de beste dakoplossing was 
nog nooit zo tijdbesparend en compleet!

Montage instructie
De inbouw- en verwerkingsvoorschriften 
van onze producten download je via 
onze website bij het product van je keuze. 

De montagevideo’s van onze producten 
bekijk je hier: 
www.ubbink.nl/montagevideo 

Design

Build

O
pe
ra

te
Bekijk onze 
montage 
video’s

Download 
onze BIM 
tekeningen

Meer over 
DakWijs 
advies

UBBINK ALS JE PARTNER

Meer over 
het Wkb 
advies 

Direct 
telefonisch 
contact
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VENTILATIE BOUWENERGIE

Ubbink Nederland 
 info@ubbink.nl •  www.ubbink.nl

Copyright © 2020 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor  
fouten en drukfouten. | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-2021-01-V01-NL-100000072187

Meer informatie 
 0313 480 300 •  advies@ubbink.nl

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink 
adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300.  
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je vraag ook per e-mail aan 
ons stellen via advies@ubbink.nl. Onze experts denken graag met je mee.


