
Hoeveel product heb ik nodig ?

Een koker van 290 ml is goed voor 
•  ca. 2 m² EPDM Rubber dak bedekking
•  ca. 1,5 lopende meter goot 
•  ca. 7 lopende meter dak- en muurprodielen
•  Het verkleven van 2 hulpstukken

Handige weetjes?

•  Vorstvrij bewaren
•  Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C

Productomschrijving

Een hoogwaardige en oplosmiddel-vrije EPDM-
lijm voor het streepsgewijs verkleven van een 
rubber dak en goot op de meest voorkomende 
dakondergronden. Door zijn hoge elasticiteit en sterke 
kleefkracht is de EPDM-lijm goed bestand tegen 
temperatuursschommelingen.

EPDM RUBBER DAK LIJM
Waterdichting voor alle moeilijke dakdetails
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

0116

Voordelen
  Eenvoudig & snel

  Waterdicht

  Superelastisch

  Zonder solventen

  Streepsgewijze verkleving volstaat dankzij de hoogwaardige EPDM lijm

Toepassing

Te gebruiken voor het verkleven van een EPDM-folie op een bitumineuze dak-banen, hout, beton, steen, zink, lood, 
EPDM-folie, ... dakisolatieplaten.

beschermt je woning.
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Zwart 290 ML 1 koker is goed voor ca. 2 m² 
EPDM Rubber dak bedekking, 
ca. 1,5 lopende meter goot of 
ca. 7 lopende meter dak- en 

muurprodielen 
 

Geen 1 Nee



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij
•  Impregneer met sneldrogende hechtvernis SPECIAL PRIMER EPDM of

ROOFPRIMER

Wil je meer info ?
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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Hoe gebruik ik het product ?

•  Breng een ononderbroken streep EPDM-lijm aan met een kitpistool
•  Leg onmiddelijk de Rubber Dakfolie EPDM en/ of voorgevormde hulpstukken

op de lijmstreep en druk stevig aan met een naadroller. Een lijm-streep om
de 50 cm volstaat voor het verkleven van een dakfolie. Voor dakranden en
hulpstukken voldoende lijm gebruiken

•  Voor uitgebreide en gedetailleerde plaatsingsvoorschriften, alsook de
verwerkingsfilm, raadpleeg www.aquaplan.com

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

Reiniging

EPDM RUBBER DAK LIJM
Waterdichting voor alle moeilijke dakdetails


