ROOFPAINT
Waterafstotende dakbescherming
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Een duurzame, waterafstotende en esthetische
beschermlaag voor de behandeling van de door algen
en mossen aangetaste leien, pannen en golfplaten
daken. Het vormt na droging een dampdoorlatende
en zelfreinigende laag die het dak beschermt tegen
vocht, temperatuurschommelingen en de schadelijke
inwerking van UV-stralen. ROOFPAINT bevat geen
schadelijke oplosmiddelen. Hierdoor is het veilig in
gebruik en milieuvriendelijk.

Toepassing
Te gebruiken op alle poreuze fibrocement leien, pannen, shingles en bitumineuze golfplaten.

Voordelen
❱ Gaat mosvorming tegen
❱ Verlengt de levensduur
❱ Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten
❱ Bevat geen solventen = beter voor het milieu
❱ Laat waterdamp door

Hoeveel product heb ik nodig ?
Afhankelijk van de ernst van de lekkage

Handige weetjes?
• Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik
• 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 en wanneer
er regen kan verwacht worden binnen de eerste 2 uur
• ROOFPAINT kan je ook aanbrengen met een spuitapparaat met de volgende karakteristieken: airless / druk 220
bar / spuitopening-omkeertip 18-40” / filter 50 mesh. Laat tussen twee lagen 2 tot 4 uur tussen, afhankelijk van de
luchtvochtigheid en de temperatuur.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Hoogwaardige
acrylaathars

Antraciet

5 L / 12 L / 20 L

Ca. 6 à 8 m²/L/laag

Ca. 2 tot 4 uur
afhankelijk van de
temperatuur en de
luchtvochtigheid

2

Ja

0115

1/2

ROOFPAINT
Waterafstotende dakbescherming
beschermt je woning.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij. Een lichtvochtige ondergrond
verhoogt de hechting.
• Verwijder intensief alle groene aanslag en algen met plamuurmes of
hogedrukreiniger (min. 150 bar) tot er geen vezels meer loskomen. Zo is het
gebruik van een hechtlaag overbodig.
• Breng STOP GROENE AANSLAG aan om overgebleven sporen te vernietigen.
Laat dit 24 u inwerken.
• Spoel na om overgebleven restanten te verwijderen.

Hoe gebruik ik het product ?
• Breng een eerste laag ROOFPAINT verdund met 10 à 15% water aan met
borstel of rol à rato van ca. 0,12 à 0,17 L/m²/laag en laat 4 u drogen.
• Breng vervolgens een 2de onverdunde laag aan. Vermijd overmatige
laagdiktes. Zorg dat de zaagsneden onderling niet worden dichtgemaakt
voor een perfecte waterafvoer. Enkel bij sterk aangetaste ondergronden is
een 2de onverdunde laag noodzakelijk.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

12 L
±48 m2

h/u
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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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