
Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 2 Kg/9 m²

Handige weetjes?

•  Er wordt een betere verkleving bekomen wanneer de oppervlaktelĳ m wordt uitgesmeerd met behulp van een  
    roller (met lange steel). 
•  Indien je de telescopische roller nog wilt gebruiken, wikkel dan de steel in met vershoudfolie. Zo wordt de steel 
    zelf niet vuil. 
•  Gebruik zeker een borstel om de EPDM folie in de lĳ m aan te drukken. 
•  Maak de omgeving rond je dak vrĳ  om te vermĳ den dat er lĳ mresten komen op je tuingerief of andere zaken.
•  De droogtĳ d van de lĳ m is sterk afhankelĳ k van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Bĳ  hoge temperaturen 
    moet de EPDM-folie sneller teruggevouwen worden.
•  De hechting neemt geleidelĳ k aan toe en bereikt zĳ n maximum na 48 uur.
•  Bĳ  ruwe en zuigende oppervlakken, moet er meer lĳ m gebruikt worden om een goede hechting te garanderen.
•  Na droging is de hechting bestand tegen temperaturen van ca -40° tot maximum +80°.

Productomschrĳ ving

Een gebruiksklare oppervlaktelĳ m voor de verkleving van 
FlexiFoil EPDM folie aan het platte dakoppervlak tot 15 cm van 
de dakopstand. Deze hechtlĳ m is éénzĳ dig aan te brengen op 
een horizontale ondergrond van oa. hout, bitumen, beton en 
met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten. Het voordeel van 
deze hechtlĳ m is dat je de plaatsing van FlexiFoil EPDM folie nog 
kan corrigeren. Je kan de lĳ m partieel in rilvorm aanbrengen of 

volledig. 

FLEXIFOIL OPPERVLAKTELIJM
PU-lĳ m voor het verkleven van een EPDM folie
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

0220

Voordelen
❱  Eénzĳ dig aan te brengen

❱  Corrigeren nog mogelĳ k

❱  Hecht op alle ondergronden

Toepassing

Te gebruiken op bitumen dakbanen, hout, beton of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten. 

beschermt je woning.
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PU lĳ m Goudgeel 2 Kg 9 m²/KG
 

Ca. 48 uur 1 NVT



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ .

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 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 ?
•  Leg de FlexiFoil EPDM folie op het dakoppervlak en laat het rusten voor een 
    paar uur. Vouw het vervolgens voor de helft terug. 
•  Breng de FlexiFoil Oppervlaktelĳ m aan op je dakoppervlak tot 15 cm van de 
    dakopstand of muur. Breng de hechtlĳ m minimaal om de 8 cm aan in een ril 
    met een minimale breedte van 7 mm. Er moet een minimale verlĳ ming van 
    50% bereikt worden. Bĳ  deze partiële verkleving is het gebruik van de hecht-
    lĳ m 225 g/m².
•  Indien gewenst, kan je de lĳ m met een roller of vloeiwisser uitsmeren. Het 
    verbruik bedraagt dan 300 g/m². Bĳ  een volledige verlĳ ming moet minimaal 
    90% van de FlexiFoil EPDM folie verkleefd zĳ n aan de ondergrond. 
•  Vouw de FlexiFoil EPDM folie terug tussen de 5 en maximum 20 minuten na 
    het aanbrengen van de FlexiFoil Oppervlaktelĳ m. Er mag nog geen huid 
    zichtbaar zĳ n op de lĳ mrumps. Zorg dat de FlexiFoil EPDM folie geen plooien 
    of luchtblazen heeft. Druk de FlexiFoil EPDM folie voorzichtig aan met een
    zachte bezem. 
•  Vouw nu de andere helft van de FlexiFoil EPDM terug en start de verlĳ ming 
    zoals hierboven aangegeven. 
•  Reinig je roller of vloeiwisser vooraleer de hechlĳ m is uitgehard. 

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

FLEXIFOIL OPPERVLAKTE LIJM
PU-lĳ m voor het verkleven van een EPDM folie

Verbruik

2 Kg
± 9 m2

Droogtijd

48
h/u

Reiniging Gereedschap


