BADKAMER-DICHT
Waterdichte bekleding voor bad-, douchekamer en keuken

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale
oppervlakken, zelfs vochtige, in bad-, douchekamers en keukens
100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken met
o.a. tegels. BADKAMER-DICHT is ideaal in combinatie met de
universele en elastische tegellijm ASCOFIX KLEEF & VAST, ook
voor moeilijke ondergronden.

Toepassing
Te gebruiken op alle ondergronden, zelfs vochtige zoals hout, gipsplaten, gas- en cellenbeton, pleisterwerk,
zandcementdekvloeren (chape), metselwerk, ..

Voordelen
❱ Elastisch
❱ Kan gebruikt worden op alle soorten ondergronden
❱ Geschikt voor muren & vloeren
❱ Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
❱ Gemakkelijk aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?
Zie calculator
Met 1 liter Badkamer-Dicht behandel je:
• 3 m² oppervlak
• Of 8 lopende meter hoek

Handige weetjes?
•
•
•
•

Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
Alleen geschikt voor binnentoepassingen.
Niet geschikt voor het dichten van “bassins” waarin permanent water wordt opgeslagen.
Reinig je materiaal meteen na het werk met water.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Hars

Wit

0,7 L/ 2 L

3 m²/L

Ca. 12 uur

2

Ja

0115
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
•
•
•
•

Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
Dicht eventuele barsten en scheuren en vul gaten op met WATERDRUK-STOP
Egaliseer eerst de ondergrond indien deze te ruw is alvorens te betegelen.
Het gebruik van een speciale hechtlaag is OVERBODIG en de ondergrond
mag licht vochtig zijn.

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer BADKAMER-DICHT op voor gebruik.
• Breng een eerste laag BADKAMER-DICHTT aan met kwast of roller à rato van
ca. 0,15 L/m².
• Verstevig na ca. 2 à 3 u (20°C) alle wand- en vloer- aansluitingen met ANTISCHEUR. Verstevig steeds eerst de horizontale hoeken en vervolgens de
verticale. Zie voor gedetailleerde plaatsingsvoorschriften op de verpakking
ANTI-SCHEUR.
• Breng een 2de laag BADKAMER-DICHT aan onmiddellijk na de versteviging
van alle hoeken.
• Breng een extra laag aan rondom leidingen en afvoeren.
• Laat het geheel ca. 12 u (20°C) drogen, alvorens de ruimte in gebruik te nemen
of te betegelen.
• Ventileer de ruimte goed om het drogingsproces te versnellen.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

2L
± 5,5 m2

12

0115

h/u

Reiniging

H2O

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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