
Nieuwe bladlood oplossingen van 
Uzimet gericht op duurzaamheid, 
zekerheid en comfort

1. Metaalkleurig bladlood met veredeld oppervlak

2. Geen strepen op de pannen, geen loodwit

3. Snelle verwerking zonder patineren

4.	 Helpt	de	verwerker	kosten	efficiënt	te	werken	

5. Onder alle weersomstandigheden te plaatsen 

6. Bestaat uit 100% gerecycled lood 

7. Betere milieuprestaties dan alternatieven 

8. In tegenstelling tot alternatieven overleeft 

 het Venuslood eeuwenoude gebouwen 

9. Het veredelde oppervlak is bestand tegen 

 het kloppen van het lood

10. Duurzame, slijtvaste coating

Waar schoonheid, perfectie 
en duurzaamheid samenkomen 

AFMETINGEN (Andere afmetingen op aanvraag)

Code 18      

1,59 mm 200 x 3000 mm 11 kg per rol 

1,59 mm 250 x 3000 mm 13,5 kg per rol

1,59 mm 300 x 3000 mm 16 kg per rol 

1,59 mm  330  x  3000  mm  18 kg per rol 

1,59 mm 500 x 3000 mm 27 kg per rol 

1,59 mm  1000  x  3000  mm  54 kg per rol 

Code 25      

2,20 mm  1000  x 2000  mm  50 kg per rol 



Delftweg 62, 2289 BA Rijswijk

T. NL +31 (0)70 3192288   |   www.uzimet.nl

T. BE +32 (0)800 79052   |   info@uzimet.nl

Bladlood:
wellicht te imiteren maar niet te evenaren

Bladlood: een traditioneel materiaal
Bladlood wordt al eeuwen gebruikt in de bouw. 
terecht, want geen enkel ander materiaal biedt 
dezelfde weersbestendigheid, gemakkelijke 
verwerking en ongekende recyclebaarheid als 
lood.

De vernieuwing 
Venuslood verbindt deze voordelen met een speciaal 
veredeld oppervlak. Het bijzondere van venuslood 
is het gelijkmatige kleurbeeld, dat onbeperkt 
behouden blijft. De innovatieve veredeling voorkomt 
het optreden van loodwit. Wat overblijft, is het 
typische loodoppervlak met metaalkleurig uitzicht.

Voordelen voor de vakman
Venuslood biedt heel wat voordelen voor de 
vakman. Dit veredelde materiaal laat zich in alle 
weersomstandigheden plaatsen, aangezien ook 
bij vochtigheid geen carbonaataanslag optreedt. 
Toepassen van patineerolie is niet nodig, wat tijd- 
en kostenbesparend is.

Milieuvriendelijk
Lood is één van de milieuvriendelijkste bouw-
materialen. Uzimet produceert bouwlood voor 
100% uit gerecycled materiaal met het laagste 
energieverbruik op het gebied van bouwproducten. 
Dankzij de milieuvriendelijke veredeling is dat ook 
voor venuslood het geval. 

Plaatsing
Om de oppervlakteafwerking te beschermen, wordt 
bij de verwerking van venus en zelfklevend venuslood 
geen gebruik gemaakt van oplosmiddelhoudende 
kleefband. Venuslood wordt geplaatst volgens de 
regels van de kunst, net als standaard lood.

Service
Uzimet is een ervaren aanbieder van loodproducten, 
met een sterke vakkennis en een moderne productie-
eenheid. We willen onze klanten zoveel mogelijk 
service en advies bieden en zo goed mogelijk 
tegemoet komen aan hun individuele behoeften. 
Zo organiseren we regelmatig opleidingen en 
bijscholingen en staan we onze klanten voor technisch 
advies persoonlijk bij.


