
1128 EPDM SPRAY
Verspuitbare contactlijm
voor het bevestigen van EPDM

Plat dak (max 100m²)    Funderingsaanzet    Raam- & deuropening
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Rectavit 1128 EPDM SPRAY
DE LIJM
1128 EPDM Spray is een verspuitbare contactlijm in een draagbaar 
drukvat voor het verlijmen van naakte EPDM, vliesgecacheerde 
EPDM en andere vliesgecacheerde dichtingsmembranen op 
residentiële platte daken met een maximale oppervlakte tot 100 m²*. 
Voor horizontale en verticale delen incl. opgaande kanten, hoeken, 
randen en turbulentiezones. Ook voor water- en luchtdichtingsbanen 
rond de fundering, raam- en deuropeningen, bij het bouwen van 
vijvers en opvangbekkens, …

EIGENSCHAPPEN
Temperatuurbestendig tot + 100°C
Verwerkbaar zonder elektriciteit of perslucht
Korte afdamptijd: 2-4 min
Lange opentijd: tot 60 min
Spuitpatroon: webspray tot 25 cm breed met spuittip 9502
Methode: dubbelzijdige, volvlakse, kruiselingse verlijming
Dekking: 40-80 gr droge lijm/m² (= 4-7 sec per lopende meter) *
Rendement: tot 100m² lijmoppervlak (tot 50m² dubbelzijdig verlijmd)
Overlap: 50%
Niet herpositioneerbaar
Toepassingstemperatuur: +5°C tot +30°C
Houdbaarheid: tot 18m
Onderhoud & reiniging: Rectavit Dissol (Spray)
Bevat geen kankerverwekkende bestanddelen zoals 
methyleenchloride / dichloormethaan (DCM). Onder normale 
omstandigheden is geen extra aangepaste persoonlijke 
bescherming vereist.

ONDERGRONDEN
Uitstekende hechting op alle courante bouwmaterialen zoals 
gecacheerde harde isolatieplaten (bv. PIR, PUR, …), minerale wol, 
aluminium, inox en gegalvaniseerd staal, vlakke beton, cellenbeton 
en andere steenachtige ondergronden, OSB, multiplex, spaanplaat 
en ander houtachtig plaatmateriaal.

Opgelet! Niet voor naakte polystyreenplaten (EPS/XPS) of naakte, 
weekmaker bevattende kunststofmembranen (bv.: naakte PVC). De 
lijm dient enkel voor het verlijmen van membraan op ondergrond. 
Het heeft geen invloed op de waterkering van het membraan. 
Werk randen, naden en overlappingen af volgens de richtlijnen 
van de producent van het membraan. Bij toepassing op bestaande 
dakmembranen steeds een hechttest uitvoeren en controleren of 
de ondergrond voldoende vlak is. Plaats de verpakking ’s winters 
nooit rechtstreeks op een beton- of tegelvloer en ’s zomers niet in de 
vlakke zon. Bij hoge temperaturen zijn de verwerkingstijden korter, 
deel het dak op in kleinere oppervlaktes en werk 1 per 1 af.

TESTRAPPORTEN
Winduplift: dakopbouw getest in samenwerking met test-, inspectie- 
en certificeringsbureau Kiwa BDA. 
Testrapport beschikbaar op aanvraag.  
Temperatuurbestendigheid : getest volgens SAFT .
Testrapport beschikbaar op aanvraag. 
Hechtkracht : getest volgens PEEL op de meest courante EPDM-
kwaliteiten van onafhankelijke fabrikanten. 
Testrapport beschikbaar op aanvraag. 

Aandrukrol: vloer & dak
Lange, zware, stalen aandrukrol. Perfect voor daktoepassingen.

EPDM spuitlijm in een kant en klaar drukvat. 
Navulverpakking: 1128 EPDM SPRAY canisterStarterset: 1128 EPDM SPRAY combibox

Alle basisbenodigdheden om van start te gaan:
1128 EPDM Spray canister (22.1L)
Ergogrip Pistool
Spuittip 9502 (L - 20-40cm)
Spuittip 6501 (M - 15-25cm)
Materiaalslang (4m)
Reinigingsproduct: 
Rectavit Dissol Spray
Koppelstuk voor reiniging: 
Cleaning adaptor

Long gun set
Maximaliseer uw snelheid en gebruiksgemak:

Pistool met lange loop (45cm):  
Ecogrip Gun Floor & Ceiling
Materiaalslang (4m)
Spuittip 9502 (L - 20-40cm)
Reinigingsproduct: Rectavit Dissol Spray
Reinigingsadaptor: Cleaning adaptor
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* Afhankelijk van toepassing, windzone, dakhoogte, membraantype en ondergrond.
Deze richtlijnen gelden enkel als algemene aanwijzingen. De gebruiker dient voor indienstname en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel en de (verlijmde) 
dakopbouw. De aannemer/dakdekker dient er zich van te vergewissen dat de werken adequaat worden uitgevoerd. Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be.  
Enkel voor professioneel gebruik.


