DAK-DETAIL
Waterdichting voor alle moeilĳke dakdetails

beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrĳving
Een hoog elastische één-component vloeibare waterdichting
voor het naadloos dichten van alle moeilĳke dakdetails in één
laag. DAK-DETAIL verzegelt probleemloos en brandvrĳ alle
zones rond dakdoorvoeren, koepels, dakramen, schoorstenen,
hemelwaterafvoeren, binnen- en buitenhoeken, ... en alle andere
complexe vormen op het dak. Zo worden dakdetails op een
eenvoudige manier gegarandeerd waterdicht. Na droging wordt
een blĳvende elastische huid gevormd die de bewegingen van de
ondergrond opvangt en één geheel vormt met het gehele oppervlak.
Vanwege zĳn specifieke samenstelling hecht het zonder primer op
de meest voorkomende droge en lichtvochtige ondergronden.

Toepassing
Te gebruiken op de meest voorkomende bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden, beton, baksteen, hout,
hard PVC, koper, zink, staal, aluminium, cementbepleistering, polyester, ... Niet geschikt voor natuursteen, zacht
PVC, PP, en PE. Bĳ twĳfel, behandel eerst een klein testoppervlak.

Voordelen
❱ Hoge elasticiteit
❱ Naadloos waterdicht
❱ Hecht op alle ondergronden
❱ Milieuvriendelĳk en veilig in gebruik
❱ Gemakkelĳk aan te brengen, gebruik van een primer is niet nodig

Hoeveel product heb ik nodig ?
Ca. 1,4 Kg/m²

Handige weetjes?
• Bewaren op een koele (max 20°C) en vorstvrĳe plaats.
• Niet verwerken bĳ een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 30°C of tĳdens
regen of mist.
• Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
• DAK-DETAIL is een coating die reageert op de luchtvochtigheid. De coating mag niet opgeroerd worden voor
of tĳdens het gebruik anders wordt het drogingsproces reeds op gang gebracht in de verpakking. Blĳft er nog
een restant DAK-DETAIL over na verwerking, dan zal er lucht ingesloten worden na dichting van de pot.
Hierdoor zal er een beschermvel gevormd worden die de overblĳvende coating beschermt tegen
luchtinmenging. Na verwĳdering van dit beschermvel kan DAK-DETAIL verder verwerkt worden.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtĳd

Lagen

Overschilderbaar

MS polymeer

Lichtgrĳs

1,4 Kg

0,7 m²/KG

Ca. 24 uur

1
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ.

Hoe gebruik ik het product ?
• Roer DAK-DETAIL NIET op. Creëer geen luchtbellen die moeilĳk verdwĳnen
tĳdens het drogingsproces, zodat kleine holtes ontstaan waardoor de waterdichting in het gedrang kan komen.
• Breng 1 laag ruim aan met borstel à rato van ca. 1,4 kg (= 1 L) per m² op en
rond de probleemzone.
• Laat DAK-DETAIL uitharden. Tĳdens het uithardingsproces is het ongevoelig
voor spatwater en neerslag. Strooi, indien gewenst, leislagschilfers in de nog
natte laag om een esthetisch geheel met het volledige dak te verkrĳgen.

Wil je meer info ?
Verbruik

Droogtijd

1,4 Kg
± 1 m2

24

0118

h/u

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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