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Jouw partner in dak & gevel

Scan en ontdek 
méér over 
APOCOLL

APOCOLL

Voordelen van 
de APOCOLL   

• Kwalitatieve koudlijm met vezelversterking.
• Compatibel met de hecht- en fixeer APOPRIMER.
• De APOCOLL is een extra waterdichtingslaag.
• Beperkt het gebruik van het vlamlassen op het dak.
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APOCOLL is een koudlijm op basis van 
bitumen, harsen, polymeren en met vezels 
versterkt.

Toepassing
APOCOLL heeft als toepassing het verkleven 
van bitumineuze dakrollen zonder brandfolie.
De lijm kan gebruikt worden bij onderlagen en 
toplagen.

Verwerking
De ondergrond dient droog, stof-en vetvrij te 
zijn. Een betere hechting wordt bekomen op 
een ondergrond behandeld met APOPRIMER.

De half-vloeibare APOCOLL goed omroeren en 
aanbrengen met een borstel, halfharde trekker 
of meest aanbevolen met een getande kam.
De dakrol afrollen en goed aandrukken in de 
lijm. Alle overlappingen zijn te vlamlassen 
met de zachte vlam. Eveneens zijn opstaande 
randen, dakopstanden en detailleringen te 
vlamlassen.
Gereedschappen reinigen met White-Spirit.

Verpakking
Bidon van 25 KG

Het gemiddeld verbruik van de APOCOLL 
is 1kg per m²,  per afdichtingslaag.

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

Raadpleeg de veiligheidsfiche van de 
APOCOLL 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.


