
Handige weetjes?

•  Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrĳ e plaats. 
•  Niet verwerken bĳ  omgevings- en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
•   Houdbaarheid: minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking. 

Geopende verpakking beperkt houdbaar.

Productomschrĳ ving

De Afdichtingspasta is een elastische pasta op rubberbasis 
voor het herstellen van scheuren en blazen op de meest 
voorkomende bouwmaterialen. 
De Afdichtingspasta kan ook gebruikt worden voor 
het afdichten van aansluitingen, het waterdicht maken 
van dakdetails en het beschermen van hout.
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Toepassing

Te gebruiken op alle gebruikelĳ ke bouwmaterialen.
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beschermt je woning.

AFDICHTINGSPASTA
Elastische pasta op rubberbasis voor 
reparaties en afdichtingen 

Voordelen
❱  Milieuvriendelĳ k
❱  Blĳ vend elastisch 
❱  Hecht op de alle materialen
❱  Handig formaat voor kleine reparaties
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Materiaal Kleur  Inhoud Dekking Droogtĳ d Lagen Overschilderbaar

48 uurRubberen 
coating op 
waterbasis

Zwart 150ml 2L/m2 Min. 2 Ja
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Verbruik

2 L
± 1 m2

Reiniging BeschermingDroogtijd

48
uur

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•   Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrĳ .regneer e ondergrond en impregneer 

Hoe gebruik ik het product ?

•   Breng minimaal 2 lagen aan met behulp van een kwast.
•   Stofdroog na 3 uur, belastbaar met water na 12 uur. 

Volledig uitgehard na 48 uur.
•   Verstevig grotere scheuren met een polyestermat ANTI-SCHEUR

tussen 2 lagen AFDICHTINGSPASTA.
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Tips voor de Afdichtingspasta

• Bewaren op koele (max 25°C) en vorstvrije plaats. 
• Niet verwerken bij omgevings-en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
• Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking. Geopende verpakking 

beperkt houdbaar.

Technische kenmerken

• Materiaal: Rubberen coating op waterbasis
• Kleur: Zwart
• Inhoud: 150 mL
• Dekking: 2 L/m²
• Droogtijd: Ca. 48 uur
• Lagen: Min. 2
• Overschilderbaar: Ja

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

Wil je meer info ?
Wĳ  staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com

AFDICHTINGSPASTA
Elastische pasta op rubberbasis voor 
reparaties en afdichtingen 
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