
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag 0,125 liter product per m². 

Handige weetjes?

•  DAK-ALU wordt vervaardigd uit bitumen met aluminium pigmenten.
•  Bewaren op een koele plaats.
•  Vermĳ d het aanbrengen van deze coating op bitumineuze oppervlakken jonger dan 12 maanden.
•  Niet verwerken in volle zon en bĳ  een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 3°C of hoger dan 27°C.
•  Niet aanbrengen bĳ  kans op regen binnen de 24 uur.
•  Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Productomschrĳ ving

Elastische, bitumineuze en weerkaatsende verf voor het 
beschermen van bitumineuze daken en goten tegen 
UV-stralen.  Dankzĳ  de ingebouwde UV-fi lter wordt 
de ondergrond extra beschermd tegen de negatieve 
invloeden van UV-stralen en wordt de temperatuur op 
en onder het bestaande dak gevoelig verminderd.  Zo 
wordt vervroegde veroudering van het bestaande 
dakdichtingsmateriaal tegengegaan.  Beschermt ook 
metalen constructies zoals leidingen en reservoirs tegen 

corrosie (roest).

DAK-ALU
ANTI-UV dakbescherming
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar
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Voordelen
 Weerkaatst zonlicht

 Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking

 Verlaagt de daktemperatuur

 Houdt de ruimte onder het dak koeler

 Voorkomt het roesten van metalen contructies

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze daken en goten en metalen constructies.

beschermt je woning.
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Bitumen met
aluminium pigmenten

 

Alu 0,75 L / 4 L 8 m²/L
 

24 uur 2 Ja



DAK-ALU
ANTI-UV dakbescherming

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ  en zorg dat deze droog is.

Wil je meer info ?
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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Hoe gebruik ik het product ?

•  Roer DAK-ALU voor en tĳ dens gebruik zeer goed op.  De
aluminiumpigmenten moeten goed gemengd zĳ n voor een egaal uitzicht en
een optimale werking.

•  Breng 2 lagen DAK-ALU gelĳ kmatig aan met borstel of roller à rato van 
    0,125 L/m²/laag afhankelĳ k van de ondergrond.
•  Breng pas de 2de laag aan nadat de eerste laag volledig droog is.  Dit duurt

ongeveer 24 uur, afhankelĳ k van de temperatuur en weersomstandigheden.

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

Verbruik

4 L
±16 m2

Droogtijd

24
h/u

Reiniging


