
 
 

  

1/1

 

DEITERMANN
Technology 

Geeft een goede hechting onder bitumen coatings en brandrollen.

 

 Technische gegevens

Basis :
Oplosmiddel :
Kleur :
Consistentie :
Dichtheid :
Wijze van aanbrengen :

Residu :
Temperatuur bij verwerking :
Reiniger in verse toestand :
Reiniger in uitgeharde toestand :

Bitumen isomeren mengsel
Ja
Zwart
Vloeibaar
ca. 0,9 kg/ dm.
Kwast, luiwagen, zachte bezem, 
rol, spuit
38%Droogtijd
Vanaf + 1ºC
Verduning AX
Wasbenzine

PLASTIKOL 4 V / TEC 902
Productinformatieblad 06.12.2011
Voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelhoudende bitumen.

 Producteigenschappen

 Toepassingen

Plastikol 4 V / Tec 902 wordt onder andere toegepast als 
voorstrijk onder bitumen banen die heet geplakt worden, bijv. 
brandrollen; of als voorstrijk onder Plastikol 2 op oude bitumen 
dakrollen.
Plastikol 4 V / Tec 902 dient op een droge ondergrond te worden 
aangebracht.

 Verwerking

Bij de verwerking moeten de veiligheidsvoorschriften in acht 
worden genomen.
De ondergrond moet droog, stof, vet en vorstvrij zijn. Voor het 
aanbrengen van de dakrollen c.q. bitumenrollen moet het 
oplosmiddel volledig verdampt zijn. Wordt  Plastikol 4 V op niet 
ijzer-metalen ondergronden aangebracht, bijvoorbeeld alumi-
nium en zink, deze zo vaak behandelen tot een poriënvrij 
oppervlak ontstaat.
Geschikte producten zijn bijvoorbeeld brandrollen, Plastikol 2, 
Superflex 10 of Plastikol UDM 2S.

 Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de 
originele verpakking,minimaal 12 maanden houdbaar.

 Verbruik
Afhankelijk van de toepassing ca. 165 tot 335 ml/m².

 Verpakking
Emmer 12 L

 Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze 
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in  geen 
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van 
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren 
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze 
producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden 

gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van 
twijfel gelieve ons te raadplegen. 
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