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TECHNISCHE FICHE 

 

ELASTOCOL 500 TP 
 

Omschrijving 
 
Koud verwerkbare hechtprimer op basis van elastomeer bitumen en vluchtige oplosmiddelen. 

Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het 
lassen van bitumineuze waterdichtingsmembranen op basis van elastomeer bitumen. 
Het is aanbevolen in de waterdichting van burgerlijke bouwwerken (zoals brugdekken en parkings) alvorens het 

lassen van bitumineuze waterdichtingsmembranen op basis van elastomeer bitumen uit het CIVIL ROCK 
gamma. 
 

 

Eigenschappen 
 

 ELASTOCOL 500 TP 

Samenstelling elastomeer bitumen en oplosmiddelen 

Droogtijd * 2 - 12 u 

Verbruik (l/m²) 0,15 - 0,25 

Verwerkingstemperatuur (°C) min. 0 
* Afhankelijk van de condities (temperatuur, relatieve vochtigheid, ...) 

 
 

Verpakking & opslag 
 

Bussen van 30 L. 
 
12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan. 
 
 

Verwerking 
 
Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond. 
Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan. 

Zie etiket voor meer informatie. 
 

Reiniging gereedschappen: 
White Spirit 
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Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 

Kwaliteits- en Milieu management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 
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