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VEZELVERSTERKTE BITUMEN KOUDLIJM 

MET VERHOOGDE HECHTING  

OMSCHRIJVING: 

• Hoogwaardige bitumen koudlijm voor het kleven van

bitumen dakbanen, extra verstevigd met elastische

kunststofvezels.

• Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond.

GEBRUIK: 

• Voor het kleven van dakbanen met een aangepaste

onderzijde afwerking (talk, zand, kwartsmineraal of

macrogeperforeerde wegbrandfolie) aan bestaande

bitumen dakbedekking, beton, isolatie en metaal.

VERWERKING: 

• Tijdens de verwerking dient de temperatuur tussen

+5 en + 25°C te zijn.

• Het gebruik van IKOpro Hoogwaardige Daklijm is

beperkt tot een helling < 15%.

• De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van

vet, olie, vuil en losse materialen.

• Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen

dakbedekking eerst voorzien van een laag primer

(IKOpro Bitumen Primer- ECO Primer- Quick Primer).

Primer is overbodig op houtwolcement- en

isolatieplaten.

• Breng IKOpro Hoogwaardige Daklijm aan met een

halfharde dakwisser.  Rol de dakbanen erin uit en druk

stevig aan.

• Overlappen, opstanden en details sluiten d.m.v.

brander of föhn.

EIGENSCHAPPEN: 

Kenmerk Testmethode Criteria 

Volumemassa 

(g/cm³) 

EN 542 1.15 ± 5% 

Asgehalte bij 450°C 

(%) 

ISO R 1270 30% 

Droge rest op 5 g en 12h bij 110°C 

(%) 

80% 

Vlampunt (°C) EN 924 36 °C 

Brookfield viscositeit 

bij 20°C 

ASTM D2196 35000 mPas 

VERBRUIK: 

• Afhankelijk van de ondergrond en omgevings-

temperatuur:

0,67-1 m²/kg   1-1,5 kg/m²

• Niet als egalisatiemiddel gebruiken.

• Gelieve het opgegeven verbruik te respecteren.

• Vermijd stagnerend water op de dakbedekking.

REINIGEN: 

• White Spirit / Terpentine

VERPAKKING: 

• Bus van 5kg en 25kg

OPSLAG: 

• De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden

in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle

praktische 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

GEZONDHEID EN VEILIGHEID: 

• De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt

van rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen

houden. 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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De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare 

waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige 

kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in 

overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en 

dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste 

wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de 

gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan 

geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid 

voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete 

omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … 

IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet 

aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere 

schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent 

de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen 

steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een 

exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op 

www.ikopro.com . 
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