
Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de te behandelen zone of details  

Handige weetjes?

•  Bewaren op een droge en koele plaats.
•  Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
•  Voor het behandelen van grotere zones of scheuren, gebruik DAK-REPARATIE die bestaat in 1 Kg of 2,5 Kg.

Productomschrijving

Een superelastische, bitumineuze en waterdichte 
pasta voor het afdichten van naden, barsten en 
scheuren en het opspuiten en opvullen van dakrand- 
en muurprofielen, hemelwaterafvoeren, koepels, 
afdekstenen, schoorstenen, dakramen en overige 
dakopstanden. Hecht goed op verschillende 

ondergronden, zelfs indien ze vochtig zijn.
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Voordelen
❱  Alle ondergronden

❱  Superelastisch

❱  Waterdicht

❱  Eenvoudig aan te brengen en makkelijk te gebruiken

❱  Bestand tegen alle weersomstandigheden

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze ondergronden, hout, metalen, verschillende soorten kunststoffen, steen, beton en 
isolatieplaten.

beschermt je woning.
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Bitumen met vezels Zwart 310 ml Afhankelijk van de te 
behandelen zone of 

details  

Geen Nee

DAK-MASTIC
Reparatie-Mastic SBS

Lagen 
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Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond stof- en vetvrij.
•  Bestrijd eventuele groene aanslag, korstmossen en algen met STOP GROENE

AANSLAG.

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 ?

•  Snij koker af bij schroefdraad, plaats spuitmond en snij deze af op de 
gewenste breedte.

•  Breng DAK-MASTIC aan met behulp van een kokerpistool. 1 koker is 
goed voor 3 lopende meter. Breng voldoende aan op alle naden en 
openingen.

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.

0116 2/2

Verbruik

310 ml
±3 lm/mc

Reiniging

DAK-MASTIC
Reparatie-Mastic SBS


