
Product
Gebruiksklare vloeibare bitumineuze grondlaag voor alle
roofingsystemen, fixeert oude en verweerde ondergronden, hecht op
roofing, asfalt, beton, metselwerk, cement, aluminium, PVC, ontvette
metalen. Ideale voorbereiding voor Liquid Roofing, Roofing Col en
Roofing Mastic. 
 
Volumes
4 l

Toepassingsgebied
Rectavit Roofing Primer is ontwikkeld als fixeermiddel op oude, verweerde bitumineuze waterdichtingsmembranen,
roofing, asfalt, beton, metselwerk, stenen, vezelcement platen (o.a. Eternit®), houten panelen, PVC, zink, koper,
aluminium en andere metalen. 
Rectavit Roofing Primer is de ideale primerlaag voor Rectavit Liquid Roofing, Roofing Col en Roofing Mastic, maar kan
ook ingezet worden vóór het warm toepassen (branden) van nieuwe roofing. 
Rectavit Roofing Primer is ook bruikbaar als waterdichte beschermlaag voor alle ingegraven materialen zoals kelders,
kuipen, reservoirs, regenputten, vlakstenen of voeten van funderingen, tuinpalen, sokkels van tuinhuisjes, treinbils. 
 

Roofing Primer

Eigenschappen
• Gebruiksklaar
• Verwerkbaar met borstel of verfrol
• Primerlaag voor de meeste roofingsystemen, zowel voor koude als warme systemen
• Fixeert poederige en brokkelige ondergronden
• Zeer goede penetratie in minerale ondergronden
• Uitstekende hechting op aluminium, zink, ijzer, staal
• Ideaal voor funderingen en ondergrondse constructies

• Verbruik: 150 - 500ml/m²
• Reinigen: met Rectavit DISSOL of white spirit

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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Afwerking
 
 

Roofing Primer

Voorbereiding
De te behandelen materialen moeten proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. De ondergrond mag droog tot nat zijn.
Waterafvoeren ontkoppelen indien deze aangesloten zijn op een wateropslagtank en tijdelijk met het rioleringssysteem
verbinden.
Nieuwe daken en metalen moeten ontvet worden met water en detergenten. Nieuwe daken best 1 jaar laten
verouderen.
Grondig met een harde borstel of met een hogedrukreiniger reinigen om de groenaanslag en ander vuil te verwijderen.
Bij mosaangroei, nadien behandelen met Rectavit Groene Aanslagverwijderaar om de sporen te verwijderen, het
product min. 12 h laten inwerken en tenslotte overvloedig met water naspoelen. Voldoende laten drogen alvorens het
werk te vervolgen.
Op niet-courante ondergronden, steeds een hechttest uitvoeren.

Verwerking
Rectavit Roofing Primer voor gebruik goed oproeren en ook tijdens de toepassing geregeld oproeren.
Rectavit Roofing Primer aanbrengen met verfrol, borstel of airless pistool (spuitkop 0,018"/50°), in één dunne uniforme
laag. Voor funderingen is het aangewezen twee lagen te plaatsen met een tussentijd van ± 3 h (afhankelijk van de
weersomstandigheden).
Rectavit Roofing Primer kan reeds na ± 3 h (afhankelijk van de weersomstandigheden) verder afgewerkt worden.
Na gebruik blik onmiddellijk sluiten.
Waterafvoeren terug aankoppelen.
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Technische gegevens: het product
Basis Bitumen 

Uithardingsysteem Fysisch drogend

Viscositeit Vloeibaar

Dichtheid 0,90 ± 0,05 kg/dm³ 

Kleur(en) Zwart

Verpakking Blik: 0,75–4 l 

Bewaring Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op
een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C. Na gebruik de verpakking
goed afsluiten met het origineel deksel. 

Technische gegevens: de verwerking
Gereedschap Verfrol of borstel 

Airless (spuitopening 0,018"/50°) 

Verdunning Gebruiksklaar. Bij airless gebruik kan het product max. 10% verdund worden
met white spirit. 

Verbruik* 150–500 ml/m² 

Droogtijd* Ca. 3 h 

Verwerkingstemperatuur Min. +5°C, max. +30°C 
Onderbreken wanneer er regen of vorst dreigt. 

Reiniging Met Rectavit Dissol of white spirit voor vers en uitgehard product. 

Herstellingen Rectavit Roofing Primer

Technische gegevens: de afwerking
Temperatuurbestendigheid Van -30°C tot +80°C 

UV-bestendigheid Goed

Vochtbestendigheid Uitstekend

Waterbestendigheid Uitstekend

* Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving.

Roofing Primer
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Roofing Primer

Veiligheid
Werk in een goed geventileerde omgeving. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Bij
ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
Voor verdere inlichtingen consulteer het etiket en het veiligheidsblad.

Opmerkingen
Indien het product buiten verspoten wordt met een airless, steeds rekening houden met de windrichting en -snelheid.
Steeds werkzaamheden onderbreken als er regen of vorst dreigt of bij regenweer.
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