DAK-REPARATIE
Waterdichte dakreparatiepasta

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Elastische waterdichte reparatiepasta, versterkt met extra
vezels, voor het herstellen van barsten, scheuren en blazen
in bitumineuze dakbedekkingen en zinken goten onder alle
weersomstandigheden zoals bij regen, mist en vorst. Ook
ideaal voor het waterdicht afwerken van alle soorten dakdetails
zoals daknaden, dakranden, waterafvoeren, dakdoorvoeren, ...
en voegen rond koepels, schoorstenen, dakramen en overige
dakopstanden. Dankzij zijn sterke kleefkracht hecht DAKREPARATIE op de meest voorkomende ondergronden. Het dak
wordt eveneens perfect voorbereid voor een verdere renovatie
met dakrollen of renovatiecoatings.

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

Voordelen
 Blijft elastisch
 Hecht op iedere ondergrond
 Herstelt blazen, barsten en scheuren
 Ideaal voor waterdicht afwerken van dakdetails
 Bestand tegen alle weersomstandigheden
 Versterkt met vezels

Hoeveel product heb ik nodig ?
2 Kg/m²

Handige weetjes?
•
•
•
•

Zorgvuldig sluiten na gebruik.
Bewaren op een droge en koele plaats.
Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
Voor het waterdicht maken van fijne naden gebruik je best DAK-MASTIC in een koker van 310 ml. Door de
spuitmond op de juiste breedte af te snijden, kan je dit product op de gewenste breedte aanbrengen.

Materiaal

Kleur

Bitumen met vezels

Zwart

Inhoud
310 Ml /
1 Kg / 2,5 Kg

0116

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Ca. 0,5 m²/Kg,
afhankelijk van de te
behandelen zone of
details

Ca. 48 uur

1

Ja
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond schoon met harde borstel en veeg eventuele plassen
weg
• Impregneer de ondergrond met een sneldrogende voorstrijklaag ROOF
PRIMER (max. droogtijd 3 u) om het achtergebleven stof te hechten, poreuze
ondergronden te neutraliseren en de hechting aanzienlijk te verbeteren
de ondergrond en impregneer

Hoe gebruik ik het product ?
• Snij blazen kruisvormig in, droog ze en vul ze op met DAK-REPARATIE. Vouw
de opengesneden blaas terug dicht. Breng op de naden 1 laag DAKREPARATIE aan met een plamuurmes. Verstevig met de scheurvaste mat
ANTI-SCHEUR. Breng vervolgens een 2de laag DAK-REPARATIE aan.
• Vul scheuren met 1 laag DAK-REPARATIE met behulp van een plamuurmes.
Verstevig extra bij grote scheuren en barsten met de scheurvaste mat ANTISCHEUR. Breng vervolgens een 2de laag DAK-REPARATIE aan.
• Indien er na deze reparatie geen verdere behandeling wordt voorzien, is het
aangewezen om leischilfers te strooien in de nog natte laag. Zo is de reparatie
extra beschermd tegen UV.

Wil je meer info ?
Droogtijd

24
h/u

0116

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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