
Hoeveel product heb ik nodig ?

Een koker van 290 ml is goed voor 
•  Ca. 1,5 lopende meter goot 
•  Ca. 7 lopende meter dak- en muurprofi elen
•  Het verkleven van 2 hulpstukken

Handige weetjes?

•  FlexiFoil Details & Naden is perfect combineerbaar met FlexiFoil Overlapping.
•  Met FlexiFoil Details & Naden kan je ook een EPDM folie streepsgewĳ s verkleven.  
•  De droogtĳ d is afhankelĳ k van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid.
•  Zorg ervoor dat er steeds wat product van onder de folie onderuit komt om waterdichting te garanderen. Wil je
    het mooi afwerken, dan kan je overtollig product afstrĳ ken met een lepel of de achterkant van een lege koker.
•  Gebruik FlexiFoil Details & Naden voor een reparatie uit te voeren. Gebruik steeds een afgerond stuk 
    EPDM folie om een scheur of gaatje in de bestaande EPDM folie te bedekken en gebruik FlexiFoil Details &
    Naden voor de verkleving van beide. 
•  Vorstvrĳ  bewaren.
•  Niet verwerken bĳ  een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C.

Productomschrĳ ving

Een hoogwaardige en oplosmiddelvrĳ e hechtlĳ m voor 
de verkleving van FlexiFoil EPDM folie en het waterdicht 
afdichten van naden, accessoires en profi elen. Dankzĳ  zĳ n 
unieke technologie is deze lĳ m zeer elastisch, heeft een 
hoge kleefkracht en is waterdicht. Deze lĳ m kan zowel 
horizontaal als verticaal toegepast worden. 

FLEXIFOIL DETAILS & NADEN
Lĳ m voor het dichten van EPDM naden en details
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar
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Voordelen
❱ Hoge kleefkracht

❱  Superelastisch en waterdicht

❱  Oplosmiddel en geurloos

Toepassing

Te gebruiken voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie, hout, beton, steen, lood, bitumen 
dakbanen of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten. 

beschermt je woning.

PR
O

D
U

C
TF

IC
H

E

Lĳ m

 

Zwart 290 ML 1 koker is goed voor ca. 1,5 
lopende meter goot of ca. 
7 lopende meter dak- en 

muurprofi elen 
 

Geen 1 Nee



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 ?

•  Breng FlexiFoil Details & Naden aan met behulp van een kitpistool.
•  Naadverbinding: Breng FlexiFoil Details & Naden binnen 2 cm van de naad 
    aan. 
    Accessoires: Teken de omtrek van het accessoire af. Breng afhankelĳk 
    van het accessoire FlexiFoil Details & Naden aan in 1 streep binnen 2 cm van
    deze omtrek, rond de afvoer en op 2 cm aan weerszĳden van elk kim en rand.  
    Breng het accessoire aan op de lĳm.
•  Rol de lĳm goed aan en zorg dat het product onder de rand onderuit komt. De 
    eventuele overtollige hoeveelheid verwĳderen. 
•  Verkleving van FlexiFoil EPDM folie: Voor kleine oppervlakken kan je deze lĳm 
    streepsgewĳs (om de 50 cm) aanbrengen met behulp van een kitpistool. 
    Druk goed aan met een roller.

Wat heb ik nodig ?
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Reiniging

FLEXIFOIL DETAILS & NADEN
Lĳ m voor het dichten van EPDM naden en details

290ml
7 lm/mc

GereedschapDroogtijd

48
h/u


