DAKPRIMER SBS
Bitumineuze hechtvernis voor zelfklevende dakrollen

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Een bitumineuze en sneldrogende hechtvernis op basis van
SBS gemodificeerde bitumen voor het voorbereiden van
verschillende soorten ondergronden alvorens zelfklevende
bitumineuze dakrollen of dakonderhoudsproducten aan
te brengen. DAKPRIMER SBS zal het achtergebleven stof
en losse deeltjes fixeren, waardoor een optimale hechting
gegarandeerd wordt voor de nieuw te plaatsen bitumineuze
zelfklevende dakrollen of elastische renovatiecoatings. Kan
ook als gewone dakprimer gebruikt worden.

Toepassing
Te gebruiken op verschillende soorten ondergronden zoals oude bitumineuze dakrollen, hout, beton, metaal
alvorens het verkleven van de zelfklevende dakrol of het aanbrengen van elastische renovatiecoatings.

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

Hoeveel product heb ik nodig ?
0,2 L/m² bij bituminueze ondergrond.

Handige weetjes?
•
•
•
•

DAKPRIMER SBS wordt vervaardigd uit uniek geselecteerde bitumen en sneldrogende solventen.
Bewaren op een droge en koele plaats.
Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.
Het gebruik is afhankelijk van de ondergrond: bij metaal of hout ca. 10m² per liter; bij beton of baksteen ca.
3 à 4m² per liter; bij bituminueze dakbedekking ca. 5m² per liter.
• Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer goed op voor gebruik. Verdun NIET.
• Breng 1 dunne laag DAKPRIMER SBS 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. Bij hout bedraagt het verbruik 0,1 L/m².
• Breng na ± 1 u een 2de laag aan bij ruwe en/of absorberende ondergronden,
zoals dakrollen met een leislagafwerking.
• Laat het geheel drogen totdat het bij aanraking enkel nog kleverig aanvoelt.
Dit duurt ± 1 u afhankelijk van de laagdikte, soort ondergrond en temperatuur.
• Breng Aquaplan ZELFKLEVENDE DAKROL aan binnen de daaropvolgende
4 u om vervuiling door stof te voorkomen.

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
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