
Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 1 à 1,5 m nokafwerking 

Handige weetjes?

•  Verpakking bevat werkhandschoenen.
•  Reinig je gereedschap met white spirit of Terpentine.
•  Materiaalresten op dakpannen direct verwijderen met een droge doek. Eventueel reinigen met white spirit/
    Terpentine maar niet op geglazuurde pannen.

Productomschrijving

Gebruiksklare dakreparatiemortel op basis van lijnzaad voor 
het stormvast verankeren en herstellen van pannen, nokken 
en loodaansluitingen.  Hecht onmiddellijk, is blijvend elastisch 
en waterdicht.  Door zijn speciale samenstelling is NOK-VAST 
uitermate makkelijk te hanteren en bruikbaar voor diverse 

toepassingen. Tevens verwerkbaar bij elke temperatuur.

NOK-VAST
Waterdichte en stormvaste reparatiemortel
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

-

 

Grijs 4 x 0,25 m en 

handschoenen 

Ca. 1 à 1,5 m 

nokafwerking 
Geen 1 ja

0116

Voordelen
❱  Blijvend elastisch en hoge kleefkracht

❱  Stormvaste reparatiemortel

❱  Bij elke temperatuur verwerkbaar 

❱  Overschilderbaar

Toepassing

Voor het bevestigen van dakpannen, nokken en loodaansluitingen. Ook bruikbaar voor tocht- en waterdichte 
afsluiting bij golfplaten, dakramen en kabeldoorvoeren.

beschermt je woning.
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Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Zorg voor een droge, propere en vetvrije ondergrond.
•  Ruw eventueel een glad oppervlak op voor een betere hechting.

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 ?

•  Doe de bijgevoegde handschoenen aan.
•  Breng een strip NOK-VAST aan bovenaan de hoogste pannen. Druk de nok 
    stevig in de pasta. Verwijder eventueel de handschoenen om de nok niet vuil 
    te maken.
•  Snij het overtollig materiaal weg met een spatel. Dit kan opnieuw gebruikt 
    worden.
•  Werk alle aansluitingen met een spatel glad af.

Wat heb ik nodig ?
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H2O

Reiniging

H2O

Verbruik

1 à 1,5 L
±25 kg
cement
ciment

NOK-VAST
Waterdichte en stormvaste reparatiemortel

beschermt je woning.


