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Icopal heeft een groot aantal aanvullende producten, voor uiteenlopende 

toepassingen op het dak. Stuk voor stuk producten van hoogwaardige 

kwaliteit, die u helpen om een optimaal dakwerk te maken.

Icopal vloeibare 
producten 
voor optimaal 
dakwerk
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Primers
Icopal Elasto-Primer
Oplosmiddelvrije bitumineuze hechtprimer

• Oplosmiddelvrij
• Universele primer
• Sneldrogend
• Uitstekende kleefkracht
• Toepasbaar op verschillende ondergronden

Icopal Elasto-Primer is een elastomeerbitumen hechtprimer 

op waterbasis. Icopal Elasto-Primer heeft een uitstekende 

kleefkracht en geeft een goede hechting bij het aanbrengen van 

bitumineuze dakbanen. Icopal Elasto-Primer kan ook worden 

aangebracht op een licht vochtige ondergrond.

Toepassing
Icopal Elasto-Primer kan worden toegepast als primer bij 

nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden op verschillende 

ondergronden zoals bitumineuze dakbanen, beton, gasbeton, 

pleisterwerk, metselwerk met gladgestreken voegen en metaal.

Let op: Icopal Elasto-Primer dient te worden opgeslagen bij een 

temperatuur van minimaal 5oC.

Verbruik Afhankelijk van de ondergrond
0,1 - 0,35 L/m2 

Verpakking Emmer 1 L  / Emmer 10 L / Emmer 24 L

Artikelnummer 1 L: 565730 / 10 L: 565733 / 24 L: 565735

Icopal Primer
Hoogwaardige hechtprimer voor vrijwel alle ondergronden

• Toepasbaar op verschillende ondergronden 
• Sneldrogend 
• Grote kleefkracht 
• Snel te verwerken 
• Gering verbruik

Icopal Primer is een hoogwaardige bitumen hechtprimer voor 

vrijwel alle ondergronden.

Toepassing
Icopal Primer wordt als hechtprimer toegepast bij verschillende 

ondergronden, bijvoorbeeld: Steenachtige ondergrond, metaal, 

bitumineuze dakbanen en bitumenbestendige dakbanen.

Verbruik Afhankelijk van de ondergrond  
0,1 - 0,35 L/m2

Verpakking Blik 1 L / Blik 25 L

Artikelnummer 1 L: 466064 / 25 L: 466034
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Primers
Icopal Quick Prime Spray
Sneldrogende bitumineuze hechtprimer

• Sneldrogend
• Uitstekende hechting
• Snel en gemakkelijk aan te brengen
• Gering verbruik
• Goede verspreiding

Icopal Quick Prime Spray is een sneldrogende bitumineuze 

hechtprimer voor dakbedekking, beschermlaag en/of primer voor 

metalen, beton, steen en hout.

Toepassing
Icopal Quick Prime Spray is koud verwerkbaar en toe te passen 

als bitumineuze voorsmeerlaag voor dakbedekking en/of primer.

Verbruik ± 2 m²/spuitbus

Verpakking Spuitbus 600 ml

Artikelnummer 466035

Icopal SA Primer
Butyl hechtprimer voor de montage van zelfklevende dakbanen.

• Uitstekende kleefkracht
• Sneldrogend
• Direct te gebruiken
• Gemakkelijk toe te passen
• Koud verwerkbaar

Icopal SA Primer is een butyl hechtprimer die speciaal is ontwikkeld 

voor het aanbrengen van zelfklevende dakbanen op diverse onder- 

gronden zoals metaal, beton of hout.

Toepassing
Icopal SA Primer is koud te verwerken.Verbruik Afhankelijk van de ondergrond

Circa 0,1 - 0,2 L/m2

Verpakking Blik 4,5 L 

Artikelnummer 561652
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Dakcoating
Icopal Elasto-Coating
Voor het verlengen van de levensduur van bitumineuze daken

• 1 component rubber bitumenemulsie
• Oplosmiddelvrij
• Vrij van schadelijke vulstoffen en weekmakers
• Blijvend elastisch om temperatuurschommelingen op te vangen
• Koud verwerkbaar

Icopal Elasto-Coating is een koud verwerkbare coating voor het 

verlengen van de levensduur van het dak. Icopal Elasto-Coating 

kan afgewerkt worden met leislag of fijn grind.

Toepassing
Icopal Elasto-Coating is een koud verwerkbare coating voor 

leislag of fijn grind (2-4 mm) op bitumineuze dakbedekking 

(met een maximale helling van 15°). Icopal Elasto-Coating 

kan ook worden toegepast als afdichting bij buitenwanden, 

zoals kelderfunderingen. Hierbij moet na het drogen de coating 

beschermd worden met bijvoorbeeld polystyreen isolatieplaten.

Verbruik Afhankelijk van de ondergrond

0,3 L/m2 op bitumineuze dakbedekking

Verpakking Emmer 10 L / Emmer 24 L

Artikelnummer 10 L: 565803 / 24 L: 565810
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Icopal Bond
Bitumineuze kleefstof voor koud verkleefbare dakrollen

• Koud verwerkbaar
• Snelle verwerking
•  Geschikt voor Icopal Universal®, EshaGum 446 KK en EshaGum 

470 KK Zwart
• Geen bellen- en dradenvorming
• Zeer goede hechting

Icopal Bond is een koud verwerkbare bitumineuze kleefstof voor 

het plakken van koud verkleefbare dakrollen op een geschikte 

bitumineuze ondergrond.

Toepassing
Icopal Bond is een kleefstof die toe te passen is op de volgende 

koud verkleefbare dakrollen: Icopal Universal®, EshaGum 446 KK 

en EshaGum 470 KK Zwart.

Icopal Bond is toepasbaar bij hellingen tot 5°.

Verbruik Afhankelijk van de ruwheid van ondergrond 

maximaal 1 L/m²

Verpakking Blik 20 L 

Artikelnummer 464171

Kleefstoffen

Icopal Universal®

Contact Glue
Contactlijm voor Icopal Universal®

• Sterke hechting
• Elastische verbinding
• Gebruiksklaar
• Watervast
• Geschikt voor diverse ondergronden

Icopal Universal® Contact Glue is een gebruiksklare contactlijm 

voor het verlijmen van Icopal Universal® op een vlakke droge 

ondergrond (hout, beton, metaal of bitumen). 

Toepassing
Icopal Universal® Contact Glue geeft een sterke hechting zowel 

tussen Icopal Universal® dakbanen onderling als bij het plakken 

van Icopal Universal® op een daarvoor geschikte ondergrond. 

De lijmverbinding is elastisch en watervast.

Waterdichte aansluitingen dienen altijd te worden geföhnd.

Verbruik Afhankelijk van de ondergrond
0,2 - 0,3 L/m2

Verpakking Blik 4,5 L

Artikelnummer 561642
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Kleefstoffen
Icopal Daklijm
Universele bitumineuze daklijm

• Direct te gebruiken
• Universeel, snel en eenvoudig verwerkbaar
•  Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op vochtige 

ondergrond
• Hoge kleefkracht
• Tevens te gebruiken als voegmiddel

Icopal Daklijm is een daklijm op basis van bitumen.

Toepassing
Icopal Daklijm is een koud verwerkbaar, kant en klaar plakmiddel, 

voegvullingsmassa en afdichtingsmiddel.

Icopal Daklijm is toe te passen op bitumineuze dakbedekking.

Verbruik Circa 0,4 L /m2

Verpakking Koker 300 ml

Artikelnummer 18403
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Reparatiepasta
Icopal Ruplast
Dakreparatiepasta

• Koud verwerkbaar
• Water- en regenbestendig
•  Verlengt de levensduur van het dak
• Tevens te gebruiken als kleeflaag
• Af te werken met leislag of fijn grind

Icopal Ruplast is een koud verwerkbare bitumineuze pasta voor 

het repareren van lekkages. 

Toepassing
Icopal Ruplast kan worden toegepast als reparatie voor lekkages, 

bijwerken van slechte plekken in dakbedekking, afdichten bij 

schoorstenen, dakgoten, opstanden enz. Eventueel afwerken met 

leislag of fijn grind is mogelijk. Tevens te gebruiken als kleeflaag 

voor een reparatiestrook en als isolatiebeschermlaag.

Verbruik Circa 0,4 L/m² op beton

Circa 0,6 L/m² op bitumineuze dakbedekking

Verpakking Blik 3 L / Blik 15 L

Artikelnummer 3 L: 562628 / 15 L : 562626
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Profi-Dicht (Afdichtingsset)
Vloeibare afdichting voor daken en details

Met Profi-dicht wordt een naad- en voegloos dakvlak gerealiseerd. 

Zelfs gecompliceerde vlakken en details kunnen zonder problemen 

worden afgedicht zoals bijvoorbeeld lichtkoepels, ontluchtingen, 

balkons, steunen, ballustrades, poeren en andere dakdoorvoeren. 

In slechts 30 minuten regenbestendig, na ca. 1 uur beloopbaar en 

na 12 uur volledig uitgehard. Het Profi-Dicht systeem bestaat uit 

een aantal op elkaar afgestemde componenten: 

• Profi-Dicht reiniger

• Profi-Dicht primer

• Profi-Dicht coating

• Profi-Dicht katalysator

• Profi-Dicht speciaalvlies

• Profi-Dicht gereedschap.

Alle benodigde componenten zijn voor verwerking op elkaar 

afgestemd en worden per set geleverd.

Overige producten

Verpakking Doos 5 kg

Artikelnummer 430000



Icopal bv
Hoendiep 316
9744 TC Groningen
Tel: 050 551 63 33
Fax: 050 551 62 23
Email: info@icopal.nl
www.icopal.nl

995093


