
Voorbehandeling

• Niet-poreuze ondergronden moeten op voorhand met de universele reiniger 
DOWSIL™ R-40 ontvet worden.

Het afwateringsbakje en de EPDM in omgekeerde U-vorm zijn op maat 
gemaakte producten met gelaste EPDM die een 100 % veilige afwatering 
garanderen onderaan en rondom het schrijnwerk/kozijn. Bovendien 
garanderen deze producten ook een uiterst snelle afwerking.

VERWERKINGSGIDS
Afwateringsbakje (deel 1) en

EPDM in omgekeerde U-vorm (deel 2)

Plaatsing Afwateringsbakje (deel 1)

1. Plaats twee stroken NOVOPROOF® FA Lijm op de ondergrond 
voor een slagregendichte (en luchtdichte, afhankelijk van de 
ondergrond) aansluiting van het EPDM Afwateringsbakje met de 
ondergrond. Plaats het afwateringsbakje op de NOVOPROOF® 
FA Lijm, positioneer het correct en druk aan met een harde 
aandrukrol.

2. Positioneer het raam.

3. Verwijder de beschermfolie van de butyllijmstrook en 
druk deze aan op het schrijnwerk/kozijn. Druk aan met 
een harde aandrukrol. Het afwateringsbakje (deel 1) is 
nu geplaatst.



Meer info en details kan u terugvinden op onze website: 
www.casteleinsealants.eu • info@casteleinsealants.eu

Algemene informatie: De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen 
invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten 
veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als 
aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

Bovenstaande verwerkingsvoorschriften gelden voor de standaardapplicaties hierboven. Indien uw applicatie afwijkt van bovenstaande 
standaardapplicaties, gelieve ons eerst te contacteren.

Verwerkingsvoorschriften d.d. 2020 04 01.

Plaatsing EPDM in omgekeerde U-vorm (deel 2)

1. Positioneer de EPDM in omgekeerde U-vorm rond de 3 zijden 
van het schrijnwerk/kozijn.

2. Verwijder de beschermfolie van de butyllijmstrook 
en druk deze aan op het schrijnwerk/kozijn. Druk aan 
met een harde aandrukrol.

3. Gebruik de NOVOPROOF® FA Lijm voor de aansluiting op 
de ondergrond en de aansluiting van de EPDM met het 
afwateringsbakje. Druk vervolgens aan met een harde 
aandrukrol.


