
Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 0,5 L/m² per laag

Handige weetjes?

•  Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
•  Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
•  reinig gereedschap met Terpentine.

Productomschrijving

Waterdichte bitumineuze renovatiecoating extra verstevigd met 
micro-vezels voor het naadloos herstellen en renoveren van oude 
en beschadigde bitumineuze daken en goten.  Het dringt diep 
door in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes op en 
neemt perfect iedere vorm van de ondergrond aan.  Na droging 
vormt het een goed hechtende en licht elastische laag die de 
bestaande dakbedekking beschermt tegen atmosferische vervuiling 
en temperatuursschommelingen.  Zo wordt de levensduur van 
bitumineuze daken verlengd met min. 3 jaar zodat vervroegde 
veroudering wordt vermeden.  Niet temperatuurgevoelig, kan 
zelfs bij vorst aangebracht worden.  Toepasbaar op alle typen 
bitumineuze dakrollen.  DAK-COATING is niet geschikt voor daken 
waar permanent of regelmatig water op staat.

DAK-COATING
Waterdichte dakbescherming
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar
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Voordelen
❱  Verlengt de levensduur

❱  Versterkt met vezels

❱  Herstelt, renoveert en onderhoudt

❱  Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten

❱  Niet temperatuursgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst

Toepassing

Te gebruiken op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing).  Ook te gebruiken op hout, metselwerk, 
cementbepleistering, beton en metaal.  Biedt tevens bescherming tegen corrosie (roest) voor ingegraven metalen 
voorwerpen en de onderstellen van auto’s.

beschermt je woning.
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Bitumen met vezels Zwart 1 Kg / 5 Kg / 10 Kg Ca. 2 m²/L per laag
 

24 uur 2 Ja



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
•  Herstel blazen, barsten en scheuren met DAK-REPARATIE of met de elastische

afdichtingskit DAK-REPARATIE KIT, eventueel verstevigd met de scheurvaste
polyester mat ANTI-SCHEUR.  Laat voldoende drogen
(ca. 1 week) alvorens verder te gaan.

•  Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende hechtvernis 
ROOFPRIMER om een optimale hechting te verzekeren. Reinig de ondergrond en impregneer 

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 2 gekruiste lagen DAK-COATING aan met kwast à rato van ca. 
0,5 kg/m²/laag met een tussentijd van 24 u.

•  In de laatste nog natte laag kunnen leislagschilfers gestrooid worden als extra
    ANTI-UV bescherming.

Wat heb ik nodig ?
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DAK-COATING
Waterdichte dakbescherming

beschermt je woning.

Verbruik

10 kg
±10 m2

Reiniging Bescherming


