ELASTIC-RUBBER
Superelastische en waterdichte dakbescherming

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Een superelastische en waterdichte rubberbekleding
voor het naadloos herstellen en renoveren van
oude en beschadigde bitumineuze daken. Het
vormt na droging een goed hechtende, taaie en
elastische laag, die bestand is tegen atmosferische
vervuiling en temperatuurschommelingen. Door zĳn
ongeëvenaarde elasticiteit herstelt het uit zichzelf
kleine beschadigingen. Zo neemt het bv. na een
ingetrapt steentje snel weer de oude vorm aan. De
levensduur wordt zo verlengd met min. 5 jaar.

Toepassing
Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing). Ook bruikbaar op hout, metselwerk,
cementbepleistering en beton om terrassen, ingegraven muren, funderingen, ... waterdicht te maken.

Voordelen
 Verlengt de levensduur van uw bestaande dakbedekking
 Blĳft onbeperkt elastisch
 Herstelt, renoveert en onderhoudt
 Zonder solventen: goed voor het milieu
 Perfecte hechting

Hoeveel product heb ik nodig ?
Ca. 1 kg/m²/laag

Handige weetjes?
•
•
•
•
•

ELASTIC-RUBBER wordt vervaardigd uit uniek geselecteerde bitumen en synthetische latex.
Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrĳe plaats.
Niet verwerken bĳ een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +50°C
Eco-formule: ELASTIC-RUBBER bevat geen schadelĳke oplosmiddelen.
Met ELASTIC-RUBBER kan je later nog kiezen of je er nog een bitumineus dakrol (roofing) over plaatst.
Zowel branden als verlĳmen met ROOFIX is mogelĳk, afhankelĳk van het type dakrol dat je wenst te plaatsen.
• Bĳ groene aanslag op je te renoveren dakbedekking is het aan te raden deze eerst te verwĳderen met STOP
GROENE AANSLAG of BIO-ZELFREINIGER.
• Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

Speciale bitumen

Zwart

0,75 kg / 4 kg /

1m²/kg/laag

24 à 36 uur tussen het
aanbrengen van de lagen.
De regenbestendigheid
wordt verkregen na
ongeveer 4 uur.

2

Ja

met synthetische
latex

0116

10 kg
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ.
• Herstel blazen, barsten en scheuren met DAK-REPARATIE of met de elastische
DAK-MASTIC SBS, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester mat
ANTI-SCHEUR. Laat deze reparatie voldoende uitdrogen (ca. 1 week)
alvorens verder te gaan.
• Reinig de ondergrond. Omdat het onmogelĳk is om alle stofdeeltjes te
verwĳderen, is het aangeraden om het achtergebleven stof te fixeren dankzĳ
een hechtvernis. Impregneer met sneldrogende hechtvernis ROOFPRIMER
om een optimale hechting te verzekeren. Reinig de ondergrond en impregneer e ondergrond en impregneer

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer het product goed op.
• Breng 2 gekruiste lagen ELASTIC-RUBBER aan met borstel of vloerwisser,
à rato van ca. 1 kg/m²/laag en zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen
regen, vorst en nevel. De aanvankelĳk bruine kleur wordt volledig zwart.
• Breng pas de 2de laag aan nadat de eerste laag volledig uitgehard is. Dit
duurt ongeveer 24 à 36 u. In de laatste natte laag kunnen leislagschilfers
gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.

Wil je meer info ?
Verbruik

4 kg
±2 m2

0115

Droogtijd

Reiniging

4

h/u

24 à 36
h/u

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
2/2

