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Productomschrijving 
 
 
 
Toepassingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking 

 
Icopal SA Primer in drukvat is een verspuitbare butyl hechtprimer voor 
zelfklevende bitumineuze dakbanen.  
 
 
Icopal SA Primer in drukvat wordt toegepast bij het plakken van koud 
zelfklevende dakrollen zoals Icopal SA dakrollen en Icopal Universal SA om 
een optimale hechting te verkrijgen op een daarvoor geschikte ondergrond 
zoals metaal, beton of hout.* 
 
Icopal SA Primer in drukvat is bijzonder goed geschikt om toe te passen bij 
lastig bereikbare details, grotere oppervlaktes en langere afmetingen zoals 
dakrand- en gevelaansluitingen. 
* Geschiktheid van de ondergrond moet door gebruiker aangetoond zijn. 
 
Algemeen: 
Icopal SA Primer is gebruiksklaar en mag niet met andere producten worden 
vermengd. Icopal SA Primer uitsluitend aanbrengen op ondergronden die 
schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en die door het oplosmiddel niet worden 
aangetast. (indien de ondergrond niet goed schoon is, bestaat de kans dat de 
primer zich voornamelijk aan het vuil hecht i.p.v. aan de ondergrond). 
Icopal SA primer alleen toepassen bij droge weersomstandigheden, er mag 
geen vocht tussen primer en ondergrond komen. De primer verwerken bij 
temperaturen tussen ca. 10°C en 35°C. 
Voorkom bij het aanbrengen van de primer in de buurt van dakranden dat 
spraynevel over de dakrand heen gaat en op ondergelegen objecten terecht 
kan komen. 
 
Applicatie: 
Het drukvat voor gebruik eerst goed schudden. Vervolgens de ondergrond 
met spuitpistool of spuitlans inspuiten, waarbij een indicatieve droogtijd 
aangehouden moet worden van ca. 15 minuten (afhankelijk van de temperatuur 
en weersomstandigheden). In geval van een zuigende ondergrond altijd vooraf 
een hechtproef uitvoeren. Indien noodzakelijk de ondergrond voor een tweede 
maal inspuiten. 
Na voldoende droging de zelfklevende baan aanbrengen en deze goed 
aandrukken of walsen.  
Zorg tijdens verwerking voor voldoende ventilatie en beperk morsen. Voorkom 
afvloeien naar riool. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in 
containers.   
Na gebruik altijd druk op de leiding houden en de kraan niet dichtdraaien, 
anders hardt de lijm in de leiding en het pistool uit. Alleen buiten of in een 
goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Reinig gereedschap met White Spirit of ethyl acetaat 
 
Draag tijdens verwerking geschikte handschoenen en oogbescherming. 
 

 
Verbruik 

 
Ca. 150 - 250 ml/m² afhankelijk van de ondergrond. 
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Levering 

 
 
Aflevering: 
Icopal SA primer in 17,3 ltr drukvat is per doos verpakt á 24 stuks per pallet. 
 
Opslag  
Opslaan volgens CPR 15. Op een brandveilige plaats bewaren en verwijderd 
houden van open vlam en ontstekingsbronnen. 
Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. 
 
Houdbaarheid: 
In ongeopende verpakking tenminste één jaar houdbaar. Zie verpakking. 
 
Afval: 
Lege drukvaten moeten beschouwd worden als klein chemisch afval en dienen 
als zodanig behandeld te worden. 

 
 
 
Technische  
productgegevens 
 

Technische productgegevens Waarde Eenheid 

Kleur zwart  

Fysische toestand vloeibaar  

Geur oplosmiddelachtig  

Ontstekingstemperatuur 235 °C 

Vlampunt < -42 °C 

Relatieve dichtheid bij 20°C 0,753 g/cm³ 

 

 
 


