
Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,9 Kg/25 lm

Handige weetjes?

•  Deze contactlĳ m is perfect combineerbaar met de FlexiFoil Details & Naden.
•  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 1 week.
•  Deze lĳ m is niet geschikt voor de verkleving van PVC folie en EPDM folie op polystyreenschuim.

Productomschrĳ ving

Een gebruiksklare contactlĳ m voor de verkleving van 
FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Ideaal om 
een naadverbinding te realiseren of het aanbrengen van 
EPDM accessoires zoals hemelwaterafvoeren, hoekstukken 
of een manchet. Deze zwarte contactlĳ m moet tweezĳ dig 
aangebracht worden en heeft een zeer sterke hechting 
van FlexiFoil EPDM op FlexiFoil EPDM. De lĳ mverbinding 
is elastisch en watervast. Kan ook gebruikt worden voor de 

opstanden. 

FLEXIFOIL OVERLAPPING
Contactlĳ m voor het verlĳ men van EPDM naden en details
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

0220

Voordelen
❱  Tweezĳ dig aan te brengen

❱  Voor waterdichte naden

❱  Elastisch en watervast

Toepassing

Te gebruiken voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie. Kan ook gebruikt worden voor 
de verlĳ ming van FlexiFoil EPDM folie op een droge ondergrond zoals hout, beton, bitumen of met glasvlies 
gecacheerde PIR isolatieplaten. 

beschermt je woning.
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Contactlĳ m Zwart 0,9 Kg 0,9 KG/ 25 lm
 

Ca. 12 uur 1 NVT



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond droog en schoon.

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 ?
•  Naadverbinding: Plooi de FlexiFoil EPDM folie 10 cm terug.
•  Hou de eerste 2 cm vrĳ  voor het waterdicht afwerken met FlexiFoil Details &      
    Naden. 
•  Breng met een borstel de zwarte contactlĳ m aan op de volgende 8 cm van 
    zowel de folie op het dak als de folie die omgeplooid is.
•  Wacht tot de lĳ m vingerdroog is, plooi de FlexiFoil EPDM folie zorgvuldig 
    terug en druk goed aan. Zorg dat er geen plooien zĳ n of enige vorm van
    luchtinsluiting. 
•  Breng FlexiFoil Details & Naden aan met een kitpistool over de resterende 
    breedte van 2 cm. De naadverbinding in de lengterichting goed aanrollen 
    zodat het product onder de naad onderuit komt. Verwĳ der de eventuele 
    overtollige hoeveelheid. 
•  Accessoires: Teken de accessoire af op de FlexiFoil EPDM folie.
•  Hou 2 cm rondom vrĳ  voor het waterdicht afwerken met een FlexiFoil Details      
    & Naden. 
•  Breng met een borstel de zwarte contactlĳ m aan op de plaats van de 
    accessoire uitgezonderd de laatste 2 cm rondom rond en op de accessoire 
    zelf. Wacht tot de lĳ m vingerdroog is, plaats de accessoire en druk goed aan.
    Zorg dat er geen plooien zĳ n of enige vorm van luchtinsluiting. 
•  Breng FlexiFoil Details & Naden aan met een kitpistool over de resterende 
    2 cm rondom rond het reeds aangedrukte gedeelte. De omtrek goed 
    aanrollen zodat het product onder de naad onderuit komt. 
    Verwĳ der de eventuele overtollige hoeveelheid. 

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

FLEXIFOIL OVERLAPPING
Contactlĳ m voor het verlĳ men van EPDM naden en details

Verbruik

0,9 Kg
± 25 lm

Droogtijd

12
h/u

Reiniging Gereedschap


