ROOFIX ACTIVATOR

Gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor
zelfklevende bitumineuze dakrollen
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Een zwart gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel om de
verkleving van zelfklevende bitumineuze dakbanen te
bevorderen. Door het gebruik van ROOFFIX Activator
wordt de hechtkracht van zelfklevende bitumineuze
dakrollen geactiveerd met een uitstekende hechtkracht
als resultaat, ook in niet-ideale omstandigheden. De
ROOFFIX Activator is éénzĳdig en makkelĳk aan te
brengen. Verwĳder vervolgens de wegtrekfolie van de
zelfklevende bitumineuze dakbaan en breng hem aan op
de behandelde ondergrond.

Toepassing
Te gebruiken op beton, hout, oudere bitumineuze dakrollen, met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten en
zelfklevende bitumineuze onderlagen alvorens de zelfklevende dampschermen of dakrollen aan te brengen.

Voordelen
❱ Eénzĳdig en makkelĳk aan te brengen
❱ Droogt zeer snel (5 à 10 min.)
❱ Hecht op alle ondergronden

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

Handige weetjes?
• Droog bewaren in gesloten toestand in een koele (max 20°C) geventileerde ruimte.
• De verwerkings- en producttemperatuur moet tussen 5°C en 30°C bedragen.
• Gebruik Rooffix Activator Spray bĳ opkanten en rond kleine dakdetails. Voor grotere horizontale oppervlakken
raden wĳ Rooffix Activator 5L aan.
• Het product mag manueel lichtjes opgeroerd worden voor gebruik.
• Enkel te gebruiken met zelfklevende bitumen dakbanen. Niet gebruiken met bitumen dakbanen die gevlamlast
worden of met bitumineuze koudlĳm verkleefd worden.

Materiaal
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond stof- en vetvrĳ.
• Het product mag manueel lichtjes opgeroerd worden voor gebruik.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng 1 dunne laag primer aan op de ondergrond met een spray of een roller.
Zorg voor een mooie gelĳkmatige verdeling.
• Wacht 5 à 10 minuten (bĳ 10°) zodat de solventen kunnen verdampen.
• Breng vervolgens de zelfklevende dakrol van Aquaplan op de voorbereide
ondergrond aan. Vergeet de wegtrekfolie van de dakrol niet te verwĳderen en
druk goed aan.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

1L
± 5 m2

5-10

0320

min

Gereedschap

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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