
Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 750 ml ± 2 m²

Handige weetjes?

•  Zorg dat de spuitbus goed geschud is en dat de spuitkop schoon is om een homogeen spuitbeeld te bekomen.
•  Doe de horizontale oppervlakken met een vollere spuitbus en doe de opkanten met een meer lege spuitbus.
•  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.
•  Deze contactlĳ m is niet combineerbaar met de FlexiFoil Details & Naden.

Productomschrĳ ving

Een spuitbare contactlĳ m voor de verkleving van FlexiFoil 
EPDM zowel verticaal op dakopstanden als horizontaal op het 
dakoppervlak (minimaal 15 cm van de dakopstand). De volledige 
opstand en de eerste 15 cm van het dakoppervlak rondom 
rond moet tweezĳ dig verkleefd worden als bescherming tegen 
de wind. Deze contactlĳ m kan zowel horizontaal als verticaal 
toegepast worden. Dankzĳ  de handige spuitbus kan deze 
contactlĳ m eenvoudig en snel aangebracht worden. Voor het 

verlĳ men van naden of accessoires is deze lĳ m niet geschikt. 

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM
Contactlĳ m voor de randverlĳ ming van EPDM folie
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

0220

Voordelen
❱  Tweezĳ dig aan te brengen

❱  Eenvoudig in gebruik

❱  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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Contactlĳ m Wit 750 ML 750 ml/ 2m²
 

Ca. 48 uur 1 NVT



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond 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 ?
•  Plooi de FlexiFoil EPDM folie 15 cm rondom rond terug. 
•  Breng de contactlĳ m aan met behulp van de spuitbus op de eerste 15 cm van 
    je dakoppervlak, de opstanden en op de FlexiFoil EPDM folie zelf. Breng niet 
    meer lĳ m aan dan in 5-15 minuten kan verwerkt worden.
•  Wacht tot de lĳ m vingerdroog is, plooi de FlexiFoil EPDM folie zorgvuldig 
    terug en druk de folie goed aan. Zorg ervoor dat er geen plooien zĳ n of enige 
    vorm van luchtinsluiting. Werk hierbĳ  altĳ d vanuit het midden naar de 
    zĳ kanten toe. Daarna goed aanrollen met een EPDM roller. Het gebruik van 
    deze contactlĳ m is 0,35L/m² tweezĳ dig aangebracht.
•  Werk de dakranden verder af met de aluminium profi elen van Aquaplan.    

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

FLEXIFOIL OPSTANDENLIJM
Contactlĳ m voor de randverlĳ ming van EPDM folie

Verbruik

750 ml
± 2m²

Droogtijd

5-10
min

Reiniging Bescherming


