AQUA-RESIST
Waterdichte muurcoating
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Een grijze gebruiksklare muurcoating die het binnendringen
van vocht blokkeert en de muur beschermt tegen
vochtinsijpeling. Na droging vormt het een waterdichte
laag. Door de speciale samenstelling worden de door water
beschadigde muren vernieuwd en wordt de constructie
verstevigd. De hoog technologische samenstelling garandeert
een waterdichting in één laag op alle droge en vochtige
buitenmuren. De coating is tevens makkelijk aan te brengen,
heeft een groot dekvermogen en droogt snel. De coating heeft
een lange levensduur, is vuilafstotend en afwasbaar.

Toepassing
Te gebruiken op zowel geschilderde als niet-geschilderde buitenmuren uit baksteen, cementbepleistering,
metselwerk, vezelcement, beton, pleisterkalk, ... Ideaal voor garagemuren, als alternatief voor een arduinen
gevelplint, muren waar grond aan komt, losse muren rond een bouw, lage tuinmuren, betonpaaltjes...

Voordelen
 Waterdicht in 1 laag
 Vuilafstotend en afwasbaar
 Hecht op vochtige ondergronden
 Beschermt muren tegen vochtinsijpeling

Hoeveel product heb ik nodig ?
Gebruik 1 L voor 1 m²

Handige weetjes?
•
•
•
•
•

AQUA-RESIST wordt vervaardigd uit geselecteerde acrylaatharsen en oplosmiddelen.
Bewaar AQUA-RESIST op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 35°C.
Roer goed op voor gebruik en zorgvuldig sluiten na gebruik.
Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.

Materiaal

Kleur

Acrylaat

Grijs

1217

Inhoud
0,75 L / 4 L

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Ca. 1 L/m²

Ca. 3 u

1

Ja
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

beschermt je woning.

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk
bij ernstige vervuiling. Verwijder eventuele los zittende delen.
• Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met STOP GROENE AANSLAG.
• Dicht scheuren en verweerde voegen met VOEG-EXPRESS of een
acrylmastiek - overschilderbaar.
• De ondergrond mag licht vochtig zijn.

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer de AQUA-RESIST goed om voor gebruik.
• Breng AQUA-RESIST aan in 1 laag met borstel of rol à rato van 0,75 à 1L/m².
Werk van boven naar onder.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

4L
± 4 m2

h/u

1217

3

Reiniging

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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