
Hoeveel product heb ik nodig ?

Aanbevolen 2 lagen van telkens 0.25L/m² 

Handige weetjes?

•  Goed schudden voor gebruik
•  Bewaren tussen 5° en 30°C.
•  Reinig gereedschap met White Spirit/Terpentine (NL)

Productomschrijving

Gebruiksklare witte coating, dat gebruikt wordt om zowel platte 
als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. 
Dakbedekkingen behandeld met DAK-REFLECT zullen UV 
stralen en ook de warmte van de zon weerkaatsen in plaats van 
op te nemen. Een constante en lagere temperatuur verlengt 
de levensduur van de dakbedekking.  De weerkaatsing van 
de zonnewarmte door DAK-REFLECT leidt tot aangenamere 
binnentemperaturen en tot lagere enegeriekosten, gezien het lager 
energieverbruik door koelinstallaties.  Ook het rendement van 
geïnstalleerde zonnepanelen zal stijgen. DAK-REFLECT is tevens 
een renovatiecoating dat verweerde bitumen dakbedekkingen terug 

opfrist.

DAK-REFLECT
Witte reflecterende en renoverende coating met koelende functie
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Voordelen
❱  Houdt uw huis koel

❱  Verlengt de levensduur  

❱  Verhoogt het rendement van zonnepanelen

Toepassing

Te gebruiken op bitumen, metaal, cement, pannen en leien en EPDM. DAK-REFLECT kan ook op nieuwe 
bitumineuze daken van min. 6 maanden oud worden aangebracht.

beschermt je woning.
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x Wit 0,75  L / 4,8 L Ca. 2 m²/L    Ca. 24 U 2 x



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Werk steeds op een gezonde, zuivere, stofvrije en droge ondergrond

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 met een verfborstel of roller DAK-REFLECT Primer aan à rato van 
0,15L/m². De primerlaag moet droog zijn (minimum 30 minuten) alvorens 
verder te gaan

•  Breng met een verfborstel of roller een eerste laag DAK-REFLECT aan à rato 
van 0,25L/m²

•  Laat de eerste laag grondig drogen alvorens de tweede laag aan te 
brengen.  Dit duurt ongeveer 24 u, afhankelijk van de temperatuur en 
weersomstandigheden

•  Breng met een verfborstel of roller een tweede laag DAK-REFLECT aan à rato
van 0,25L/m².

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.
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DAK-REFLECT
Witte reflecterende en renoverende coating met koelende functie

Verbruik

4,8 L
± 9,6 m2

ReinigingDroogtijd

24
h/u


