
Hoeveel product heb ik nodig ?

Een verpakking van 1,5L (0,3L A-component + 1,2L B-component) is goed voor 7 tot 8 lopende meter goot (met 
bodem van 20 cm breed) of ca. 2,5 m² dakoppervlak.

Handige weetjes?

•  Gootvernieuwer is een 2-componenten product op basis van polyurethaan.
•  Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrĳ e plaats. 
•  Niet verwerken in volle zon en bĳ  een omgevings- en/of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan

35°C. 
•  Na het aanbrengen gedurende 4 uur beschermen tegen de regen.
•  Het behandelde dakoppervlak is beloopbaar na 8 uur bĳ  20°C.
•  Product is dik vloeibaar en mag je niet verdunnen.
•  Het product hard sneller uit bĳ  warm weer.
•  Reinig je gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Productomschrĳ ving

Zinkkleurige en zelfnivellerende 2-componenten waterdichte 
renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen 
van daken en goten in zink, lood, ĳ zer of koper.  Het vormt na 
uitharding een waterdichte, onderhoudsvrĳ e, elastische en 
naadloze bekleding die refl ecterend is.  Zo worden daken of 
goten beschermd tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en 

andere agressieve milieu-invloeden.

GOOTVERNIEUWER
Waterdichte renovatielaag voor metalen daken & goten
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

0116

Voordelen
  Duurzaam

  1 laag volstaat

  Bestand tegen temperatuurschommelingen

  Zorgt voor een waterdichte en naadloze bekleding

Toepassing

Te gebruiken voor daken en goten uit metaal zoals zink, lood, ĳ zer of koper.

beschermt je woning.
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Polyurethaan

 

Grĳ s 1 kg Ca. 2 m²/L Ca. 8 uur 1 Nee



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. 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 ?

•  Doorprik de zwarte plastieken dop bovenaan alsook de bodem van
“component A” (bus bovenaan) met een scherp voorwerp zodat de inhoud in
“component B” (bus onderaan) kan vloeien.  Zorg voor een voldoende goede
doorstroom van “component A” naar “component B”.  Verwĳ der vervolgens
“component A” (bus bovenaan) en meng zorgvuldig het hars met de 
verharder totdat een homogene zinkkleur wordt bekomen.  Je kan het 
product gebruiken gedurende ca. 30 min. bĳ  20°C en ca. 60 min. bĳ  10°C.  
De ongeopende kit mag eventueel enige tĳ d in de koelkast opgeslagen 
worden om de verwerkingstĳ d te verlengen.

•  Giet GOOTVERNIEUWER uit 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. Bescherm het behandelde oppervlak gedurende 
min. 4 uur tegen de regen. Het oppervlak is beloopbaar na 8 uur.

•  In extreme gevallen mag een tweede laag na 24 uur aangebracht worden,
    waarbĳ  de eerste laag eerst dient opgeruwd te worden met stalenborstel.
    Verstevig grotere scheuren met een polyester mat ANTI-SCHEUR tussen 2  
    lagen GOOTVERNIEUWER.

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

GOOTVERNIEUWER
Waterdichte renovatielaag voor metalen daken & goten

Verbruik

1 kg
± 2,3 m2

Droogtijd

8
h/u

24
h/u

Reiniging

H2O
NH3


