FIXS BITUMEN VOORSTRIJK
DUNNE VLOEIBARE BITUMEN VOORBEHANDELINGSMIDDEL
VOORDELEN
• Verbetert hechting tussen asfalt en ondergrond		
• Hoog indringingsvermogen				

• Oplosmiddelvrij
• Stofbindend

PRODUCT
Fixs Bitumen Voorstrijk is een dun vloeibare bitumen voorstrijk met een zeer goed
indringingsvermogen bij zuigende ondergronden. Fixs Bitumen Voorstrijk bindt
de reststof aan de oppervlakte en zorgt voor een goede hechting van het later aan
te brengen bitumineus product.
TOEPASSING
Fixs Bitumen Voorstrijk is perfect voor de voorbehandeling van minerale ondergronden (bv.
beton) voor het aanbrengen van Fixs Koudasfalt.
VERWERKING
De ondergrond moet stevig en draagkrachtig zijn en vrij van stof, verontreinigingen en oude
lagen voorstrijk. De ondergrond moet droog zijn. De ondergrond moet vlak zijn. Fixs Bitumen
Voorstrijk voor verwerking goed doorroeren en met een handbezem of roller aanbrengen.
Gereedschappen kunnen goed met terpentine gereinigd worden.
OPSLAG EN STABILITEIT
Fixs Bitumen Voorstrijk niet onder +5°C opslaan. In gesloten originele verpakking is Fixs Bitumen Voorstrijk minimaal 12 maanden houdbaar.
INFORMATIE-AANVRAAG
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Technische kenmerken
Vorm

vloeistof

Geur

nagenoeg reukloos

Kleur

donkerbruin

Dichtheid

ca. 1g/cm3

Verwerkingstemperatuur

verwerking is mogelijk bij een ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +25°C

Verbruik

ca. 100-200 ml/m² (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)

Verpakking

jerrycan 5 liter

Verpakt per

2 stuks

Artikelcode

211631
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld,
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de
ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op
al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

