
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 Kg per m².
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

•  Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Verwerk niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C, en wanneer er regen kan verwacht 

worden tijdens het drogingsproces.
•  Roer goed op voor gebruik en zorgvuldig sluiten na gebruik.
•  Reinig je gereedschap onmiddellijk na het aanbrengen met water.  Na het drogen met White Spirit / Terpentine.

Productomschrijving

Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen voor 
het waterdicht maken langs de buitenzijde van alle materialen die in 
aanraking komen met grond of zich onder het maaiveld bevinden.  
Het vormt na droging een taaie, elastische, naadloze, vochtwerende 
bekleding die alle poriën en microscheuren dicht.  Vanwege zijn 
hoge weerstand tegen de agressieve invloeden van grondwater zoals 
humus, zoutoplossingen, verdunde organische zuren en alkaliën is 
ONDERGRONDS de ideale bescherming voor alle materialen die met 
het grondwater in aanraking komen.  Kan ook aangebracht worden op 

een licht vochtige ondergrond.
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Toepassing

Te gebruiken voor alle soorten funderingen in beton en metselwerk zoals constructiesokkels (bv. tuinhuisjes, …), 
convectorputten, septische putten, vergaarbakken, rioolbuizen of materialen in hout of metaal zoals tuinpalen, 
reservoirs, afwateringsgoten, …
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Bitumenemulsie

 

Zwart 4 KG Ca. 1 m²/Kg
per laag

Ca.  24 uur 2 Neen

beschermt je woning.

ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen

Voordelen
❱  Zonder oplosmiddelen

❱  Hecht op iedere ondergrond

❱  Zelfs op licht vochtige ondergronden

❱  Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Zorg dat het te behandelen oppervlak gezond is en vrij van losse deeltjes
•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
•  Bevochtig het oppervlak licht met water.

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 ?

•  Breng een 1ste laag ONDERGRONDS verdund met ca. 10% water aan
met kwast of rol à rato van ca. 1 kg/m² en zorg dat elke laag min. 4 u 
beschermd is tegen regen.

•  Breng vervolgens een 2de laag ONDERGRONDS onverdund aan met kwast
of rol à rato van ca. 1 kg/m²/laag nadat de eerste laag volledig uitgehard is.
Dit duurt ongeveer 24 u.  In functie van de porositeit van de ondergrond en
de gewenste beschermingsgraad kan een 3de laag onverdund aangebracht
worden.

Wat heb ik nodig ?
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Verbruik

4 kg
± 2 m2

Droogtijd

24
uur

Reiniging

H2O

H2O

beschermt je woning.

ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen
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