MULTI-COATING PRIMER
Hechtvernis voor niet-bitumineuze dakcoatings

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Gebruiksklare, kleurloze en sneldrogende hechtvernis voor het
voorbereiden van verschillende soorten ondergronden alvorens
een niet-bitumineuze dakcoating aan te brengen zoals de reflecterende coating Dak-Reflect, Lek-Dicht of Dak-Detail. Dankzij een
hoog indringingsvermogen zal de MULTI-COATING PRIMER het
achtergebleven stof en absorberende oppervlakken fixeren,
waardoor een optimale hechting tussen de dakcoating en de
ondergrond gegarandeerd wordt. Dankzij zijn sneldrogende
eigenschappen, kan de dakcoating reeds na 30 min. aangebracht
worden. Bovendien zorgt de MULTI-COATING PRIMER voor een
barrière waardoor er vermeden wordt dat er een doorbloeding
van de stoffen van de ondergrond optreedt in de coatinglaag.

Toepassing
Te gebruiken op bitumen, metaal, cement, pannen, leien en EPDM. MULTI-COATING PRIMER kan ook op nieuwe
bitumineuze daken van min. 6 maanden oud worden aangebracht.

Voordelen
❱ Droogt snel
❱ Voor alle ondergronden
❱ Zorgt voor een optimale hechting

Hoeveel product heb ik nodig ?
Gebruik in 1 laag ca. 0,75 L per 5 m².
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?
• Bewaren op een droge, koele en vorstvrije ruimte in een hermetisch goed gesloten verpakking.
• Te gebruiken bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 30°C en bij droog weer.
• Reinig gereedschap met White Spirit of Terpentine.
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Werk steeds op een gezonde, zuivere, stofvrije en droge ondergrond,
vrij van losse deeltjes.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng met een borstel of roller MULTI-COATING PRIMER in 1 laag aan
à rato van 0,15 L/m².
• Wacht 30 min. alvorens DAK-REFLECT of een andere niet-bitumineuze
dakcoating aan te brengen.

Wil je meer info ?
Gereedschap
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Verbruik

Droogtijd

0,75 L
± 5 m2

30
min.

Reiniging

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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