
Hechtprimer FG 35

FG 35 is een oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber en harsen. 
De hechtprimer FG 35 kan in combinatie met de zelfklevende RESITRIX® dakbanen en ALUTRIX® 
dampremmende banen op de meest uiteenlopende ondergronden worden gebruikt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Voor het primeren van de ondergrond, voor  
zelfklevende RESITRIX® dakbanen op:

•  ongecoate metalen ondergronden

•  bitumineuze materialen

•  houtmaterialen

•  vaste materialen

•  kunststoffen

•  isolatiemateriaal (behalve polystyreen- 
hardschuim panelen zonder cacheerlaag)  

Voor het primeren van ondergronden voor de zelfkleven-
de, aluminium dampremmende banen ALUTRIX® 600 
resp. ALUTRIX® FR op bitumineuze materialen, hout- en 
vaste materialen.

Bij niet genoemde toepassingen moet ruggespraak  
worden gehouden met onze technische afdeling.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

BASIS synthetisch rubber + harsen, 
bevat oplosmiddelen

KLEUR zwart

CONSISTENTIE vloeibaar, goed strijkbaar 
resp. spuit- en sproeibaar

DICHTHEID ca. 840 kg/m3

VISCOSITEIT 900 mPas

VASTE STOF 35 %

VERBRUIK IS 
AFHANKELIJK 
VAN DE  
ONDERGROND

tot ca. 300 g/m2  
(bij handmatig aanbrengen 
op volledig oppervlak)
tot ca. 200 g/m2  
(bij opspuiten of opsproeien 
op volledig oppervlak)

Hechtprimer FG 35

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, schoon, 
vorst-, stof- en vetvrij zijn. Roer de 
ondergrondprimer FG 35 voor ge-
bruik goed door.

VERWERKING

De verwerkingstemperatuur ligt 
tussen + 5° C tot + 35° C. De primer 
mag niet worden verdund.

Het aanbrengen van FG 35 ge-
schiedt eenzijdig, dun, gelijkmatig 
en afhankelijk van het toepassings-
gebied over het gehele oppervlak 
resp. vlaksgewijs met een vacht-
roller, kwast of resp. een spuitbus. 
Metalen oppervlakken moeten 
vooraf zorgvuldig worden ontvet 
met de reiniger G 500. Losse verf-
resten en corrosieplekken moeten 
worden verwijderd. Bij overgangen 
naar bitumenbanen moet eventueel 
aanwezig grind bovenop zorgvuldig 
worden weggeveegd. 

De droogtijd bedraagt, afhankelijk 
van de omgevingstemperatuur, de 
laagdikte, de aanbrenging en het 
absorptievermogen van de onder-
grond, ongeveer 35 minuten. Nadat 
de FG 35 is ingetrokken, worden de 
zelfklevende banen goed aangerold.

REINIGINGSMIDDEL

Voor het ontvetten van de lijmop-
pervlakken en het reinigen van 
gereedschap raden wij onze reiniger 
G 500 aan.

OPSLAG

Goed afgesloten, tussen + 5°C en  
+ 25°C niet langer dan 12 maanden 
bewaren. Wanneer de primer door 
de kou taai is geworden, de verpak-
king tot kort voor gebruik in een 
warme ruimte (ca. + 20°C) bewa-
ren. Bij handmatig aanbrengen de 
inhoud van de bus meerdere keren 
omroeren.

Voor het gebruik van onze produc-
ten moet u de instructies in onze 
EU-veiligheidsgegevensbladen en 
de veiligheidsinstructies op onze 
verpakkingslabels naleven.
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De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen 
eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma’s door te voeren als die 
beantwoordenaan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.

CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.

Industrieweg 16 
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