Verwerkingsvoorschriften
Matufix® UV-bestendig en zwart
Gebruik de juiste primer

Aanbrengen primer

 Bij de verwerking van Matufix® afdichtingmembranen
dient altijd onze butyltape primer te worden toegepast
voor een optimale hechting op de ondergrond (m.u.v.
staal en aluminium)
 Toepassing van onze butyltape primer geeft een goede
hechting van Matufix afdichtingmembranen op zowel
poreuze ondergronden als beton, kalkzandsteen, hout,
e.d. als op enigszins vette ondergronden als staal en
aluminium
 Bij sterk absorberende ondergronden kan het nodig zijn
om de primer 2 keer aan te brengen
 Matufix® kan niet op vinylfolie worden geplakt

 Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de
butyltape primer (op aanvraag verkrijgbaar)
 Butyltape primer voor gebruik goed roeren
 De primer met kwast of roller aanbrengen
 Bepaal van tevoren de primerbreedte
2
 Het verbruik van de primer is 6-10 m per liter

Controleer vooraf de ondergrond
 De ondergrond moet vast, droog, schoon en stofvrij zijn
(stofsluier verwijderen)
 De ondergrond moet olie- en vetvrij zijn
 De ondergrond dient vrij te zijn van overige
adhesiemiddelen (bv. ontkistingsolie) en andere
vervuilingsresten
 Op geverfde ondergronden dient men eerst de primer te
testen. Het is mogelijk dat deze een chemische reactie
aangaat met de verf, waardoor het Matufix® na verloop
van tijd zal loslaten. Breng de primer aan op het met verf
behandelde oppervlak en laat deze een aantal dagen
drogen. Wanneer de verf niet gaat vervormen en/of
bladeren kan de primer worden toegepast.
Bij twijfel over de ondergrond kunt u contact met ons
opnemen.

Zoek bij een natte ondergrond de oorzaak
 Regenwater van bovenliggend vloer:
o Dit water dient men te keren
 Direct regenwater:
o Wordt bij een betonnen ondergrond vrij direct
opgezogen door beton
o Plaats bij langdurige regenval voor de steiger een
doorwerkvoorziening
o Bij kalkzandsteen moet men bij langdurige regenval
oppassen voor door en door verzadiging van de
ondergrond met water

Let op veiligheid tijdens de verwerking





De primer bevat tolueen en is brandbaar
Primerdampen niet inademen
Voorkom spatten en lekken van primer
Uitsluitend verwerken in goed geventileerde ruimten en
niet roken
 Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen

Het drogen/uitwasemen van de primer
 De primer is eerst nat en glimt. In deze fase geeft de
primer af. Na ca. 5 à 10 minuten (afhankelijk van zon en
wind) is de primer dof geworden. Nu plakt de primer,
maar geeft niet meer af
 De primer niet te lang laten drogen
 De droogtijd bij 23°C ca. 5 minuten
 Wanneer de primer niet meer plakkerig aanvoelt, moet
de primer opnieuw worden aangebracht
 De uitwasemtijd van de primer is 20-30 minuten

Het aanbrengen van de Matufix® afdichting






Snijdt Matufix® op maat
Breng het aan op de primer
Stevig aanwrijven
Zorg dat er geen lucht onder Matufix® achterblijft
Beter geen rollers of ander aandrukgereedschap
gebruiken (controle met de hand)

Matufix® bij inwendige hoeken
 Matufix® van tevoren vouwen
 Bij gevouwen Matufix® aan één zijde de schutfolie
lostrekken; deze zijde eerst plakken
 Vervolgens van tweede zijde de folie verwijderen en met
beleid aanwrijven. Let op: vermijd plooien!

Matufix® rondom kozijnen





100 mm voorbij de uitwendige hoek laten steken
Met een schaar 100 mm inknippen tot de hoek
Plak Matufix® nu op het binnenspouwblad
Klap het andere deel om de hoek en plak het op de
dorpel of de stijl van het kozijn
 Handeling herhalen voor overige stijlen/dorpels

Matufix® bij ankers
 Eerst met Matufix® het anker afplakken. Daarna het
Matufix® over de gehele lengte aanbrengen, zodat er een
ononderbroken strook ontstaat

Overlappen en plakbreedte
 50 mm minimaal

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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