ROOFPRIMER
Bitumineuze hechtvernis voor daken
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Een bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om de
ondergrond voor te bereiden op het plaatsen van bitumineuze
dakrollen of het aanbrengen van dakcoatings. ROOFPRIMER
zal het achtergebleven stof en losse deeltjes fixeren, waardoor
een optimale hechting wordt gegarandeerd bĳ nieuw te
plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings op droge
en lichtvochtige ondergronden. Deze primer dringt diep door
in de ondergrond en droogt heel snel. Wordt ook gebruikt
voor de voorbehandeling van aluminium hemelwaterafvoeren
alvorens het dak volledig af te werken.

Toepassing
Te gebruiken op bitumineuze dakbedekkingen alvorens een nieuwe dakrol te verlĳmen of te branden of
bitumineuze renovatiecoatings aan te brengen. Ook geschikt voor andere diverse oppervlakken zoals beton,
metaal, fibro-cement, ...

Voordelen
 Voor alle ondergronden
 Droogt snel
 Zorgt voor een optimale hechting
 Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?
Ca. 0,2L/m²

Handige weetjes?
•
•
•
•

ROOFPRIMER wordt vervaardigd van bitumen en sneldrogende solventen.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Niet verwerken bĳ een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
Het gebruik is afhankelĳk van de ondergrond: bĳ metaal ca. 10 à 14m² per liter; bĳ beton ca. 4m² per liter;
bĳ bituminueze dakbedekking ca. 5m² per liter, bĳ Fibro-cement ca. 12m² per liter.
• Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Bitumen en
solventen

Zwart

1L/4L

Ca. 5 m²/L

Ca. 3 uur
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ.
• Ontvet met aceton indien de primer gebruikt wordt op metaal.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng een laag ROOFPRIMER aan met borstel of rol à rato van 0,2 L/m². Voor
andere oppervlakken dan bitumen is een lager verbruik van toepassing; bĳ
beton is dit hoger.
• Laat de hechtvernis voor min. 3 u drogen.
• Werk verder af met bitumineuze dakrollen en/of coatings.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

1L
±5 m2

h/u
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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
2/2

