
Rhepanol lijmen

Bij de verlijmde methode wordt het Rhepanol dichtingsmembraan streeps- of slingersgewijs op de ondergrond gekleefd met 
een synthetische koudlijm van FDT.
Dankzij deze techniek kan het vilt onder de Rhepanol werken als dampdrukverspreidende laag en treedt er geen 
blaasvorming op.

De lijm aanbrengen kan zowel manueel 
als met een verdeelwagen.

Boven voegen wordt een vrije zone 
van ± 20 cm gelaten zodat alle 
bewegingen vanuit de ondergrond 
worden opgevangen en er alzo een 
spanningsvrij Rhepanol membraan op 
het dak ligt.

De verticale vlakken worden gekleefd met contactlijm 50. Deze lijm wordt zowel op de ondergrond als op de viltzijde van 
de Rhepanol aangebracht.
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FDT universele lijm

Deze PUR lijm is een 1-component lijm met een hoge kleefkracht en wordt gebruikt
om FDT dakbanen met een vilt cachering te kleven.
De ondergrond moet vast, droog, effen en vetvrij zijn.
Toepassingsgebied :

 � op bitumen gecacheerde isolatieplaten
 � op glasvlies gecacheerde isolatieplaten
 � op bitumineuze banen
 � op beton of metaal, mits een voorstrijk- of tussenlaag (bv gewapend bitumen)
 � op watervaste houten platen
 � een maximale helling van 25 %

Verbruik : ± 200 g/m² (afhankelijk van hoogte en ligging gebouw).

Lijm 90

Lijm 90 is een oplosmiddelhoudende vloeibare lijm op synthetische rubberbasis.
Deze lijm wordt streepsgewijs aangebracht met een universele verdeelwagen op een
vast, droog, effen en vetvrij oppervlak.
Toepassingsgebied :

 � op bitumen gecacheerde isolatieplaten
 � op watervaste houten platen
 � op bitumineuze banen
 � op beton of metaal mits een voorstrijk- of tussen laag (bv gewapend bitumen)
 � op watervaste houten platen
 � een maximale helling van 25 %

Verbruik : ± 250 g/m² (afhankelijk van hoogte en ligging van het gebouw).

Lijm 50

Lijm 50 is een kontaktlijm op synthetische rubberbasis.
Deze lijm wordt aangebracht zowel op de ondergrond als op het vilt van de
Rhepanol folie door middel van een borstel of vilten rol.
De ondergrond dient droog, effen, stof- en vetvrij te zijn.
Deze lijm is tevens verspuitbaar.
Toepassingsgebied :

 � op vertikale vlakken
 � aansluitingen aan koepels

Verbruik : ± 250 g/m² partieel
 ± 500 g/m² volvlakkig

FDT – Wettelijke vermeldingen
We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen
inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd
zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare
omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt.
Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht
elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen
garantie op resultaat bieden of de FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk
wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT
daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle
algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente
evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt
is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het
product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze
verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de
productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek.
Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek
en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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