Hechtprimer FG 40

BETROUWBARE DIRECTE VERLIJMING
TROUWBARE DIRECTE VERLIJMING
MET RESITRIX® SK W OP ONGECACHEERDE EPS
MET RESITRIX® SK W OP ONGECACHEERDE EPS

Met de Hechtprimer FG 40 is een directe verlijming van de zelfhechtende
EPDM-dakbanen RESITRIX® SK W Full Bond en RESITRIX® SR over het volledige
oppervlak op ongecacheerde EPS isolatie mogelijk.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voor het volledig primeren van de ondergrond t.b.v. het
directe verwerken van zelfklevende RESITRIX® SK W Full
Bond, op thermische isolatie van niet ondersteunde
polystyreen-hardschuim platen, zonder fabrieksmatig
aangebrachte cachering.
Onderstaande ondergronden kunnen eveneens met
RESITRIX SK W Full Bond in combinatie met FG 40
hechtprimer volledig zelfklevend worden afgedicht.
 metalen ondergronden
 bitumineuze materialen
 hout/houtmaterialen
 vaste materialen
 kunststoffen (behalve PVC)
 isolatiemateriaal	
Bij niet genoemde toepassingen moet ruggespraak
worden gehouden met onze technische afdeling.
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Hechtprimer FG 40

REINIGINGSMIDDEL

De ondergrond moet droog, schoon,
vorst-, stof- en vetvrij zijn. Het
drukvat voor gebruik minimaal 30
seconden lang schudden of rollen.

Voor het ontvetten van de lijmoppervlakken en het reinigen van
de apparatuur adviseren wij onze
reiniger G 500.

VERWERKING

OPSLAG

FG 40 mag niet verdund worden.
De primer wordt op één zijde
aangebracht en over het volledige
oppervlak op het EPS. Om een
gelijkmatige en dunne verdeling
van FG 40 mogelijk te maken, moet
de primer uitsluitend met een spuit
in combinatie met het FG 40-drukreservoir worden opgebracht.

Goed afgesloten, tussen + 5 °C en
+ 25 °C niet langer dan 12 maanden
bewaren. Wanneer de primer binnen
deze termijn door kou stug geworden is, dan moeten de verpakkingen
tot kort voor gebruik in een warme
ruimte (ca. + 20 °C) worden opgeslagen.

De uitdampingstijd is afhankelijk
van de omgevingstemperatuur en
bedraagt slechts circa 40 minuten.
Na het uitdampen van FG 40 worden de banen op de beloopbare
ondergrond uitgerold en wordt de
scheidingsfolie aan de onderkant
eraf getrokken. De banen moeten
aansluitend met een bezem stevig
en over het volledige oppervlak
aangedrukt worden, om een vrijwel
vlakke verlegging te realiseren.

TECHNISCHE DATEN
BASIS

oplosmiddelhoudend

KLEUR

blauw

SAMENSTELLING

vloeibaar, spuiten sproeibaar

DENSITEIT BIJ
20 °C

0,76 g/cm3

VISCOSITEIT
(BROOKFIELD)

300 CPS

FG 40

VOORBEREIDING

AANDEEL VASTE 67,2 %
BESTANDDELEN
VERBRUIK AFca. 70 tot 100 g/m2
HANKELIJK VAN
ONDERGROND

Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze
EU-veiligheidsgegevensbladen en
de veiligheidsinstructies op onze
verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.
CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.
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