ROOFPRIMER SPRAY
Bitumineuze hechtvernis voor daken
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Sneldrogende bitumenprimer voor het activeren en
voorbereiden van ondergronden waarop dakproducten
aangebracht worden. Zo wordt het hechtvermogen
verbeterd bij gebruik van bitumineuze dakbanen en
vloeibare onderhouds- en reparatieproducten. Heeft
een zeer goede hechting op diverse ondergronden en
droogt uitzonderlijk snel.

Toepassing
Te gebruiken op vele ondergronden zoals oude bitumen dakbedekkingen, beton, baksteen, metaal, aluminium,
lood, ...

Voordelen
❱ Voor alle ondergronden
❱ Droogt uitzonderlijk snel
❱ Zorgt voor een optimale hechting
❱ Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?
Breng een dunne laag aan en zorg dat het metaal volledig bedekt is.

Handige weetjes?
• ROOFPRIMER SPRAY wordt vervaardigd van bitumen en sneldrogende solventen.
• Bewaren op een koele en droge plaats.
• Niet verwerken bij volle zon en bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +35°C.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Bitumen en
sneldrogende
solventen

Zwart

0,5 L

Ca. 5 m²/L

Ca. 30 min

1

Ja

0116
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Zorg dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is.

Hoe gebruik ik het product ?
• Schud de spuitbus goed voor gebruik totdat de kogel hoorbaar is.
• Breng ROOFPRIMER SPRAY in één dunne laag aan op een droge
ondergrond.
• Zorg dat de afstand tot het te behandelen oppervlak ca. 30 cm bedraagt.
• Laat de primer 30 min. drogen alvorens verder te werken.
• Hou na gebruik de bus ondersteboven en spuit het ventiel enkele seconden
door om verstopping te voorkomen.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

500 ml
± 2,5m2

30

0116

min.

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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