AQUA-STOP
Waterdichte dakreparatiepasta
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Een elastische reparatiepasta, versterkt met extra vezels, voor het
waterdicht maken van lekken in daken en goten onder alle weersomstandigheden zoals bij regen, mist en vorst. Dankzij zijn uitzonderlijke kleefkracht hecht AQUA-STOP onmiddellijk, zelfs onder
water, op verweerde dakbedekkingen, metaal, metselwerk, hout,
... en belet dat het water verder kan infiltreren. Zo kunnen lekken
ten gevolge van scheuren, openstaande naden, slecht uitgevoerde
detailafwerkingen aan dakranden, koepels, ... worden gedicht bij
noodweer.

Toepassing
Te gebruiken op bitumineuze daken en goten. Ook bruikbaar op metaal, metselwerk en hout.

Voordelen
 Hecht op alle ondergronden
 Dicht lekken bij regenweer
 Optimale hechting zelfs onder water
 Versterkt met vezels
 Eenvoudig aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?
Afhankelijk van de ernst van de lekkage

Handige weetjes?
AQUA-STOP wordt vervaardigd uit unieke geslecteerde bitumen versterkt met vezels.
Bewaren op een koele en droge plaats.
Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan -5°C en hoger dan +35°C.
Een lek in je plat dak komt vaak niet alleen. Mogelijk kunnen er door veroudering of door detailfouten in de
bestaande dakbedekking nog lekken ontstaan. We raden aan om bij droog weer het dak helemaal te inspecteren
en eventueel het dak definitief te herstellen. Voorkomen is hierbij zeker beter én goedkoper dan genezen.
• Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.
•
•
•
•

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Speciale
bitumen

Zwart

1 / 2,5 kg

Afhankelijk van
de ernst van de
lekkage
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AQUA-STOP
Waterdichte dakreparatiepasta
beschermt je woning.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Spoor eerst het lek op. Lekken bevinden zich meestal rond koepels, schoorstenen, in de omgeving van blazen en/of scheuren in de dakbedekking, rond
openstaande naden en losgekomen muurslabben.
• Maak de ondergrond schoon met harde borstel en veeg eventuele plassen.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng AQUA-STOP onmiddellijk op de probleemzone aan met een
plamuurmes en druk stevig aan
• Zorgvuldig sluiten na gebruik. Enige dagen niet belasten.

Wil je meer info ?
Droogtijd

24
h/u
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Reiniging

Bescherming

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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