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Icopal Bond 
 
Artikelnummer: 464171 
 
 
Algemeen 
 

 
Icopal Bond is een koud verwerkbare bitumineuze kleefstof voor het plakken 
van koud verkleefbare dakrollen op een geschikte bitumineuze ondergrond.  
Icopal Bond is een mengsel van bitumen, polymeren, additieven en 
oplosmiddelen. 

 
 
Toepassingen 

 
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. Toepasbaar bij hellingen tot 5°. 

 
 
Verwerking  

 
De bestaande dakbedekking moet redelijk vlak zijn (mastiekdaken, 
wolviltdaken en daken met fijn grind zijn niet geschikt). 
De te overplakken ondergrond moet droog en schoon zijn en (indien ernstig 
vervuild) voorgesmeerd met Icopal Primer of Icopal Elasto-Primer ( Let op: 
Icopal Elasto-Primer niet toepassen bij kans op vorst). 
Icopal Bond laat zich gemakkelijk, gelijkmatig en gesloten op de ondergrond 
aanbrengen met een gekamde rubberen trekker. 
Adequate ventilatie is noodzakelijk. 
 
Verbruik: 
Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, maximaal 1,0 liter per m². 
Vermeden moet worden dat er te veel materiaal onder de nieuwe bedekking 
aanwezig is. 
 
Opslag en houdbaarheid 
Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en 
verwijderd houden van open vlam en ontstekingsbronnen. 
In gesloten verpakking tenminste één jaar houdbaar. 

 
 
Levering  

 
Aflevering 
Icopal Bond verpakt in blikken van 20 liter, 
of per 16 blikken, op europallets, in plastic krimphoes.  
 

 

Technische Productgegevens           
 

 

 

Technische productgegevens Waarde Eenheid 
Verschijningsvorm vloeibaar  -- 
Kleur bruin - zwart  -- 
Geur karakteristiek  -- 
Kookpunt 135 - 155 ° C 
Vlampunt 26 ° C 
Dichtheid 0,9 kg/l 
Viscositeit (@ 20°C) 6.000 - 8.000 mPas 
Oplosbaarheid in/ mengbaarheid met water Niet oplosbaar / resp. gering mengbaar   
Gehalte aan vaste bestanddelen ± 77 % 
Gehalte aan organische oplosmiddelen ± 23 % 

 


