
De Spraytank FG40 is een gebruiksklaar primer-spuitsysteem, voor de directe verkleving van retrideX op 
naakt EPS (Geëxpandeerd Polystyreen). De FG40 zit in een handig wegwerpdrukvat.
Dit bestaat uit:
- Drukvat (14,4 kg)
- Verbindingsslang
- RVS Spuitpistool, incl. verlengde lans
Er is dus geen compressor / stroomaansluiting nodig.

Hechtprimer FG40 Spraytank (14,4 kg)
Aggregatietoestand vloeibaar
Basis synthetische rubbers
Dampspanning (bij 20° C) 160,00 hPa 
Geur aromatisch
Gewicht 14,4 kg
Houdbaarheid 12 maanden
Kleur blauw
Kookpunt 60 °C
Oplosbaarheid in water Niet oplosbaar in water
Soortelijke massa 0,76 g / cm³ (+/- 0,05)
Vlampunt -42 °C
Zelfontbrandingstemperatuur > 200 °C

In het magazijn:

• Stockeer de FG40 op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 5 en 25 °C.

Op het dak:

• Bewaar de FG40 op het dak in de schaduw.
• Hou de FG40 weg van warmte ( T hoger dan 40 °C), vlammen & vonken.
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Voorbereiding
• Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met G 500.
• FG40 mag niet verdund worden.
• Kijk nauwkeurig na of er diverse onderdelen van het spuitsysteem geen gebreken vertonen.
• Montage:

De diverse onderdelen zijn makkelijk met elkaar te verbinden. Er dient bijzonder aandacht
geschonken te worden dat de diverse moeren goed vastzitten. De stelschroef van het spuitpistool
dient afgesloten te worden.

1. Het volledig opgebouwde drukvat met slang,
spuitpistool en verlengde lans
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2. Sluit het spuitpistool aan op de slang,
waarbij de moer goed vastgeschroefd wordt.
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3. Spuitpistool
4. Stelschroef
5. Spuitkop
6. Aansluitslang
7. Stelschroef zonder veiligheid
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8. Sluit de slang aan op het drukvat. Zet ook hier voldoende
vast, zodat er geen lekken kunnen ontstaan.

9. Breukveiligheid. Sla dit in voor de uitharding van het residu
aan lijmresten.

• Schud / rol het drukvat minstens 30 seconden alvorens deze te gebruiken.
Op deze manier wordt drijfgas goed verdeeld en verkrijg je een homogeen spuitbeeld.
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Verwerking
• De verwerkingstemperatuur ligt tussen + 5° C en + 35° C
• Als de FG40 ingedikt is door koude, volstaat het op deze kort voor gebruik in een warme ruimte

(+ 20° C) te leggen.
• Bij een eerste gebruik: open het ventiel op het drukvat volledig en controleer op lekken.
• Stel met behulp van de stelschroef de primertoevoer in, zodat een homogeen spuitbeeld wordt verkregen.
• Na gebruik, de stelschroef van het pistool volledig dichtdraaien.  De kraan (ventiel) van het drukvat blijft

open, totdat het vat wordt verwisseld.
• Reiniging

o Na het spuiten, eventuele primerresten aan het pistool laten zitten om uit te harden. Deze weer
verwijderen bij het eerstvolgende gebruik.  Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.

o De spuitkop reinigen met G500.
• Draai de stelschroef van het spuitpistool niet volledig los. De primer zal dan ongecontroleerd

doorspuiten.
• Breng de FG40 eenzijdig en volvlakkig aan op de bovenzijde van de EPS-isolatieplaten.
• Het aangegeven verbruik is strikt te respecteren.
• Na het aanbrengen van de FG40 dient men de nodige droogtijd in acht te nemen, ca. 40 minuten.
• Hierna wordt de zelfklevende retrideX geïnstalleerd, waarna ze met een bezem aangeveegd wordt.
• Vat wisselen:

o De slang leeg spuiten totdat er alleen nog drijfgas uitkomt.
o Het ventiel op het drukvat kan nu dicht gedraaid worden.
o Koppel de slang van het drukvat, houdt hierbij het spuitpistool ingeknepen zodat geen

drukopbouw meer kan plaatsvinden.
o Draai de stelschroef van het pistool dicht zodra de slang is afgekoppeld.
o Monteer de slang en het primerpistool direct op een nieuw drukvat en open het ventiel van het

drukvat volledig.
o Open het ventiel van het oude drukvat om de resterende druk te laten ontsnappen. Houd er

rekening mee dat er nog primerresten kunnen meekomen. Doe dit buiten of in een goed
geventileerde ruimte.

o Laat het drukvat minimaal 24 uur zo staan totdat de druk volledig is afgebouwd.
o Sla de breukveiligheid op het vat in (bovenop drukvat, naast het ventiel) zodat eventuele

primerresten kunnen uitharden en het vat als oud ijzer kan worden afgevoerd.

Verbruik
Drukvat

Verbruik per m² Verbruik per bus
FG40 – 14,4 kg 70 à 100 g / m² Ca. 144 m² / bus
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Opmerkingen
• Neem contact op met de technische dienst van VM Buiding Solutions indien u meer informatie

wenst over de verwerking of eigenschappen van FG40.
• Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.
• Bij transport van een niet geheel leeg vat raden we uit veiligheid overwegingen aan de toevoer

wel te sluiten.
• Gebruiksbeperkingen:

- De gebouwhoogte is beperkt tot 25m
- De dakhelling is beperkt tot 20°
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