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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over  
APOPRIMER

APOPRIMER

Voordelen van de 
APOPRIMER   

• De ideale voorbereiding voor uw bitumineus dak.
• Kwalitatieve primer of kleefvernis 

met toegevoegde hechtadditieven.
• Geschikt bij verlijm- of vlamlasmethode.
• Droogtijd van 30 minuten.
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APOPRIMER is een bitumineuze 
solventgedragen primer met een korte 
droogtijd. De kleefvernis is heel vloeibaar en 
heeft een groot penetratievermogen.

Toepassing
De APOPRIMER wordt aangebracht als 
fixeerlaag en hechtlaag ter voorbereiding van 
het aanbrengen van bitumineuze membranen. 

Bij gebruik van de APOPRIMER wordt de 
hechting aanzienlijk verbeterd tussen stoffige, 
poreuze onderondergronden en de bitumineuze 
afdichtingslagen.

De primer kan toegepast worden bij het 
verlijmen of vlamlassen van de dakafdichting.
De APOPRIMER heeft een zeer goede hechting 
op droge en gereinigde oppervlakken zoals 
oude roofing, metaal, isolatieplaten, hout, 
beton, baksteen. De primer is eveneens 
geschikt voor de bescherming van 
funderingen. Niet geschikt voor isolatieplaten 
op styreenbasis, bvb XPS.

Verwerking
De ondergrond dient droog te zijn, losse delen 
en stof dienen verwijderd te worden. 
Indien nodig ontvetten.

De APOPRIMER goed omroeren, vervolgens 
aanbrengen met borstel, rol of spuittoestel.  

Gereedschappen reinigen met White-Spirit of 
terpentine.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de 
ondergrond, met een richtverbruik van  0,15 à 
0,5 liter per m² ( 2 tot 6 m²/liter APOPRIMER).

Verpakking
Bidon van 25 L

Opslag
Koel, droog en vorstvrij bewaren. In goed 
gesloten verpakking minstens 12 maanden 
houdbaar.

Raadpleeg de veiligheidsfiche van de 
APOPRIMER voor veiligheid, gezondheid en 
transport. 

Giet meer dan 60 jaar ervaring in  
een productgamma en je krijgt…  
APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van 
onze know-how en op maat van jouw noden als 
dak- en gevelprofessional. 

APOK Exclusives is
• Een kwalitatief huismerk
• Een label voor hoge kwaliteit 
• Een assortiment van producten dat we 

altijd op stock hebben 
• Een gamma exclusieve producten die  

je enkel bij APOK vindt

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. 
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.


