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Product 
Hechtingverbeteraar voor het gebruik van diverse producten 
op poreuze, vochtige ondergrond of in het geval van gebruik 
bij temperaturen tussen +3°C en -10°C. 
 
Toepassingsvoorbeelden  

- Speciaal ontwikkeld als hechtingverbeteraar in 
gevels, op poreuze, vochtige ondergronden voor: 

 Novoproof EPDM-lijm gamma: 
o Novoproof Kleber FA 
o Novoproof Kleber TA 

 
 Novoproof gamma zelfklevende 

EPDM: 
o Novoproof FA ZK 
o Novoproof FA Easy Foil 

EPDM 
o Novoproof FA met HTB 

lijmstroken 
 

 Castelein Easy Foil gamma: 
o Easy Foil OS Black 
o Easy Foil ST 
o Easy Foil SI 
o Easy Foil Vario 
o Easy Fol N 

 
 Diverse Castelein producten met 

zelfklevende lijm op basis van butyl 
of acrylaat 
 

- Als barrière tussen EPDM en het Castelein Easy Foil 
gamma (voorkomt migratie van weekmakers in 
EPDM) 

 

Kleur 
Zwart  
 

Verpakking 
Ketel van 4.5 kg 
 
Verbruik 
10-15 gr/ meter op 5 cm 
 
 
 
 
Attest 

2891 
 
 

 

NOVOPROOF® PRIMER 
 
 
 
 

Technische eigenschappen 
 

Karakteristiek Primer Waarde + eenheid 

Kleur zwart 

Densiteit 0,835 kg/l 

Droge stof 36,30 % 

Vlampunt -18°C 

Viscositeit 900 mPa.s +/- 100 

Verpakking 4,5 kg 

Opslag 12 maanden 

Attest van het systeem ATG 2891 
 

 
Opmerking  
Maak steeds gebruik van een harde 
aandrukrol voor een optimale hechting. 
Twee types zijn voorhanden: hard 
siliconenrubber of staal. 
 
Toepassing 
Goed doorroeren voor gebruik en gelijkmatig verdelen met 
verfborstel of verfrol. Na 5 tot 15 minuten controleren of 
deze vinger-droog is. Deze oppervlakte kan gedurende 
meerdere uren onbedekt blijven indien er zich geen vuil of 
vochtigheid op de oppervlakte afzet. 
 
 
 
 
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. De enige 
garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de 
verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van 
verzending. Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze 
garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de 
vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie. 
Stand van de technische gegevens van de leverancier: 2012. 
De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01 
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