
Handige weetjes?

•  Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrĳ e plaats. 
•  Niet verwerken bĳ  omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
•   Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking. 

Geopende verpakking beperkt houdbaar.
•   Belastbaar met (regen)water na 12 uur. 

Na 36 uur volledig uitgehard (afhankelĳ k van de omgevingsomstandigheden).

Productomschrĳ ving

De Gootreparatie is een oplosmiddelvrĳ e, 
geurloze en gebruiksklare reparatiepasta op basis van 
fl exibele hybride polymeren. Het herstelt schade bĳ  
goten uit alle gebruikelĳ ke materialen. 
Het vormt na uitharding een waterdichte, 
onderhoudsvrĳ e, elastische en naadloze bekleding.
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Toepassing

Te gebruiken voor goten uit alle gebruikelĳ ke materialen.
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beschermt je woning.

GOOTREPARATIE
Waterdichte reparatiepasta voor goten uit 
alle gebruikelĳ ke materialen

Voordelen
❱  Bestand tegen alle temperaturen
❱  Zeer elastisch en scheuroverbruggend
❱  Hecht op de alle gebruikelĳ ke materialen
❱  Handig formaat voor kleine reparaties
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Materiaal Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

24 uurHybride 

technologie

Grĳ s 150ml 2m2/L 1 Nee
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beschermt je woning.
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Verbruik

1 L
± 2 m2

Reiniging

H2O

Bescherming

H2O

Droogtijd

24
uur

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•   Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrĳ .
•   Ruw het te behandelen oppervlak intensief op met stalen borstel en 

ontvet met een oplossing van water en ammoniak of een synthetische 
ontvetter. Opmerking : behandel nieuw metaal pas na 6 maanden.

•   Kleef zichtbare gaten dicht met een stukje afplaktape om doorsĳ peling 
te voorkomen.pregneer e ondergrond en impregneer 

Hoe gebruik ik het product ?

•   Spuit GOOTREPARATIE op de voorbereide ondergrond en 
verdeel deze direct lichtjes met een borstel à rato 0,450 à 0,500 L/m² 
(laagdikte = ± 0,5 mm). 

•   Eén laag volstaat. 
•   In extreme gevallen mag een tweede laag na 24 u aangebracht worden. 
•   Verstevig grotere scheuren met een polyester mat ANTI-SCHEUR tussen 

2 lagen GOOTREPARATIE.

Sjabloon Aquaplan: Productfiche - Website - Landingspagina

Pagina 3 van 3

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

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com

GOOTREPARATIE
Waterdichte reparatiepasta voor goten uit 
alle gebruikelĳ ke materialen
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