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BITUMINEUSE HECHTPRIMER VOOR 

ZELFKLEVENDE MEMBRANEN 
 
OMSCHRIJVING: 
 
• Sneldrogende bitumen primer gemodificeerd met 
elastomeren voor het activeren en voorbereiden van 
ondergronden waarop bitumen dakproducten aange-
bracht worden, in het bijzonder zelfklevende membra-
nen. 
• Droogtijd ongeveer 1 uur, afhankelijk van de onder-
grond en de weersomstandigheden. 
 
GEBRUIK: 
 
• Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergron-
den, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitu-
men dakbedekkingen. 
• Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare 
IKOpro onderhoudsproducten en bitumen lijmen. 
 
VERWERKING: 
 
• Tijdens de verwerking mag de temperatuur tussen +10 
en + 25°C zijn. 
• Goed roeren voor gebruik, niet verdunnen. 
• Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij 
van vet, olie, vuil en losse materialen. 
• Breng een dunne laag aan met een borstel of een rol-
ler. Binnen de 4 uur dakbaan aanbrengen om vervuiling 
door stof te voorkomen. Op poreuze oppervlakken 2 la-
gen SA Bitumen Primer aanbrengen. 
 
FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
• Fysische toestand / vorm: vloeistof 
• Kleur: zwart 
• Geur: naar alifatische stoffen 
• Kookpunt / traject: 160-195 °C 
• Vlampunt: 35°C 
• Relatieve dichtheid (water = 1): 0,90 à 0,95 g/cm³ 
• Viscositeit Fordcup 4 mm bij 25°C: 65-75 sec. 
• droogextract: ± 55% 
 
VERBRUIK: 
 
• Metaal:  10-15 m2/Liter 70 – 100 ml/m2  
• Beton:  3-4 m2/Liter 250 – 300 ml/m2 
• Bitumen:  ca 5 m2/Liter ca 200 ml/m2 
• Vezelcement:  10-12 m2/Liter 85 – 100 ml/m2 
 
REINIGEN:  
 
• White Spirit / Terpentine  
 

 
 
 
VERPAKKING:  
 
• 5 Liter (ook in 25 L bussen verkrijgbaar)  
 
OPSLAG: 
 
• De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in 
een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle prak-
tische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten 
genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers 
kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden 
als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en 
opslaan. 
 
HOUDBAARHEID: 
 
• 3 jaar in gesloten verpakking (5 of 25 liter) 
 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID: 
 
• De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van 
rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden.  
• Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet 
in gebruik is. Reeds geopende verpakkingen dienen 
zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden 
opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzichtig ver-
pakking openen om bespatting te vermijden. 
• Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met 
de huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een 
erkend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen 
onmiddellijk spoelen met overvloedig water en een arts 
raadplegen. Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp 
inroepen. 
 
BRAND: 
 
• In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, 
kooldioxide of zand. Gebruik nooit water. 
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