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VERNIS ANTAC 

 

Annuleert en vervangt : 19/05/98 Technische ref. : DTU Serie 43-… 
Codes : 

1581001 ; 1582001 
1983001 ; 1985001 

 
 
 

BESCHRIJVING 
 
 

Sneldrogende koud verwerkbare bitumineuze aanhechtingsvernis. 
 
Dit product bevat ontvlambare stoffen.  De te nemen voorzorgen bij plaatsing staan 
beschreven in de veiligheidsfiche VERNIS ANTAC. 

 
 

GEBRUIK 
 
 

• Impregnatie van ondergrond bestemd voor bitumineuze membranen. 
• Waterdichting van ondergrondse oppervlakten. 
• Gemiddeld verbruik : 150 à 300 g/m². 

 
 

VERPAKKING 
 
 

• Blik van 30 liter met een gemiddeld gewicht van 30,5 kg. 
• Blik van 5 liter met een gemiddeld gewicht van 5,5 kg. 
• Spuitbus van 400 ml. (*) 
• Vat van 200 liter met een gemiddeld gewicht van 208 kg. 

 
STOCKAGE 

 

 
• Bewaren in een verluchte plaats. 
• Beschut tegen de hitte en ver verwijderd van elke vlam of bron van vonken. 
• Maximale duur van opslag (in gesloten originele verpakking) : 1 jaar. 
 

 
SAMENSTELLING 

 

 
Bitumen en solventen. 

 

 
Densiteit …………………………………………………………………… 

 
0,94 + 0,05 

Droge restwaarde …..…………………................................................. 54 % + 2 % 
Viscositeit op 25° C (NFT 30014)……………………………………….. 
Ontvlampunt ………………………………………………………………. 
 
Verbruik : 5 à 6 m² / liter / laag 
Droogtijd : ongeveer 1 uur (afhankelijk van de klimatologische 
                 Omstandigheden). 

15 à 30 s 
10° C + 2° C 
 EIGENSCHAPPEN 

  
 

(*) Bij het gebruik van de spuitbus dient het te behandelen oppervlak vanop een afstand van ongeveer 20 cm bespoten 
te worden.  Zorg ervoor dat het oppervlak volledig bedekt is met primer (de kleur moet homogeen zijn over het totaal 
behandelde oppervlak). 

 
De producent behoudt het recht zijn producten op elk ogenblik te kunnen wijzigen.  Hun eigenschappen worden enkel vermeld ter 

informatie (afwijkingen zoals in de Technische Goedkeuringen, lastenboeken, normen…). 
 

 
Sociale zetel 

 
AXTER S.A. 

8 Avenue Félix d’Hérelle 
F-75016 PARIS 

Tel : +33 146 09 39 60 
Fax : +33 146 09 39 62 

info@axter.fr 
 

 
Benelux 

 
AXTER BENELUX 

Hendrik van Veldekesingel 150/b13 
B-3500 HASSELT 

Tel : +32 (0)11 87 09 36 
Fax : +32 (0)11 87 09 37 
info@axter-benelux.be 

 

 
Export 

 
AXTER INTERNATIONAL 
8 Avenue Félix d’Hérelle 

F-75016 PARIS 
Tel : +33 146 09 39 60 
Fax : +33 146 09 39 62 

export@axter.fr 
 

 


