
T
U
B
E
S

FOBY®

HECHTBRUG

•	VOORSTRIJK-	
	 MIDDEL

•	NIET	ZUIGENDE		
	 ONDERGRONDEN	

•	KANT	EN	KLAAR

•	 INGEKLEURD
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FOBY® HECHTBRUG

Producteigenschappen
Foby Hechtbrug is een rood gepigmenteerde, licht gevulde 
kunstharsdispersie. Het product is zeer goed bestand tegen 
alkaliën.

Toepassingsgebieden
Met Foby Hechtbrug worden ondergronden voorbehandeld 
waarop men niet direct een afwerklaag kan aanbrengen, 
omdat de ondergrond niet poreus genoeg is, een te gering in-
dringvermogen heeft of te glad is. Foby Hechtbrug vormt een 
hechtbrug tussen ondergrond en afwerklaag. Foby Hechtbrug 
is zowel binnen als buiten toe te passen.

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet draagkrachtig zijn en moet ontdaan zijn 
van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloe-
den (bijv. lossingmiddelen, losse delen, uitbloeïïngen, stof, 
vervuiling e.d.).

Verwerking
Foby Hechtbrug kan met een blokkwast, roller of geschikte 
spuitapparatuur op de ondergrond worden gebracht. 
Indien Foby Hechtbrug voor buiten wordt gebruikt, het pro-
duct mengen met 20% cement (gewichtsdelen). Aangemaakt 
product binnen 1 uur verwerken en ca. 3 uur laten drogen 
alvorens men de afwerklaag kan aanbrengen.

Opbrengst
1 emmer (5 kg) is voldoende voor ca. 20 m².

Technische gegevens
Foby Hechtbrug is een rood gepigmenteerde, sneldrogende 
kunstharsdispersie. Het soortelijk gewicht is ca. 1,2 kg/ dm³.

Verpakking
In emmers van 5 kg.

Overige Foby- producten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Fobyprogram-
ma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfsla-
boratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig 
geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat 
ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en 
prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze 
overige documentatiebladen.

Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn 
gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide 
research.  Alle Foby producten worden in eigen fabrieken 
geproduceerd en staan op gebied van kwaliteit en veiligheid 
voor mens en milieu onder voortdurende controle van het be-
drijfslaboratorium. Wij behouden ons het recht voor te allen 
tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen 
kunt u contact opnemen met Eurovite Nederland BV.

Eurovite Nederland BV
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555  /  Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl  /  www.foby.nl


