SHINGLE-LIJM
Koudlĳm voor het bevestigen van shingles
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Elastische waterdichte en weerbestendige bitumineuze
koudlĳm voor het verbeteren van de aanhechting van
shingles op daken die blootgesteld zĳn aan wind. Ook
bĳ dakhellingen groter dan 60° is het aan te raden om de
shingles te bevestigen met koudlĳm. Kan ook gebruikt
worden voor het waterdicht herstellen van scheuren en
barsten in daken uit shingles en het waterdicht afwerken van
dakdetails.

Toepassing
Te gebruiken voor de bevestiging van bitumineuze leien of shingles.

Voordelen
❱ Versterkt met vezels
❱ Maakt dakdetails waterdicht
❱ Voor windgevoelige plaatsen en steile daken
❱ Vermĳdt blaasvorming

Hoeveel product heb ik nodig ?
Met 1 kg SHINGLE-LĲM plaats je ca. 25 m² shingles.

Handige weetjes?
•
•
•
•

SHINGLE-LĲM wordt vervaardigd uit speciale bitumen met vezels.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Niet verwerken bĳ een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Bitumen

Zwart

4 kg

Ca. 25 m²/kg

Enkele dagen

1

Nee
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SHINGLE-LIJM
Koudlĳm voor het bevestigen van shingles
beschermt je woning.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
•
•
•
•

Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ.
Verwĳder alle losse deeltjes.
Reinig de ondergrond onder hoge druk bĳ ernstige vervuiling.
Bestrĳd groene aanslag, korstmossen en algen met STOP GROENE
AANSLAG.

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer het product goed op.
• Breng op iedere daknagel SHINGLE-LĲM aan (met een grootte van ca. 25
mm) met een spatel.
• Druk de shingle goed aan. De volle aanhechting wordt reeds na enkele
dagen bekomen.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

1 kg
± 25 m2

24

0116

h/u

Reiniging

Wĳ staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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