
Hoeveel product heb ik nodig ?

2L/m²/laag (2mm)

Handige weetjes?

•  Bewaren op koele (max 25°C) en een vorstvrije plaats. 
•  Niet verwerken bij omgevings-en ondergrondtemperaturen van onder de +5°C.
•  REPAIR & SEAL Rubber afdichtingscoating is een milieuvriendelijke coating op waterbasis
•  Roer voor gebruik het product goed op 
•   Belastbaar met (regen)water na 12 uur. Na 48 uur volledig uitgehard  

(afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).

Productomschrijving

Een elastische coating op rubberbasis voor het 
herstellen van scheuren en blazen op bitumineuze 
ondergrond en het uitvoeren van allerhande 
herstellingen van de meest voorkomende 
bouwmaterialen. Rubber afdichtingscoating  kent 
veelzijdige toepassingen en kan ook gebruikt worden 
voor het afdichten van aansluitingen, het waterdicht 
maken van dakdetails en het beschermen van hout.

REPAIR & SEAL
Rubber afdichtingscoating 
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

0221

Voordelen
❱  Milieuvriendelijke coating op waterbasis 

❱  Blijvend elastisch 

❱  Hecht op de meest gebruikelijke materialen

Toepassing

Te gebruiken op bitumineuze ondergronden en de meest voorkomende bouwmaterialen zoals beton, steen, hout, 
staal, aluminium, cementbepleistering en polyester.

beschermt je woning.
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waterbasis

Zwart 750ml 2L/m2/laag (2mm) 48 uur Min. 2 Ja
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Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

Maak de ondergrond droog, stof- en vetvrij (eventueel opschuren).impregneer e ondergrond 
en impregneer 

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
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Voor gebruik goed handmatig roeren tot een homogene kleur ontstaat.
•  Aanbrengen met behulp van een kwast.
•   Minimale laagdikte: Breng minimaal 2 lagen aan met een totale dikte  

van minimum 2 mm.
•   Stofdroog na 3 uur, belastbaar met (regen)water na 12uur.  

Volledig uitgehard na 48 uur. 
•   Gebruik de verstevigingsband in combinatie met rubber afdichtingscoating 

voor het overbruggen van scheuren, kieren en naden en een gemakkelijke 
laagdikteopbouw. Plaats de verstevigingsband direct na het aanbrengen  
van de eerste laag, druk goed aan en bedek direct met de tweede laag.

Inhoud:

•  Rubber afdichtingscoating 750ml
•  Verstevigingsband
•  Borstel
•  Schuurvezel
•  Roerstokje
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beschermt je woning.

REPAIR & SEAL
Rubber afdichtingscoating 
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Verbruik

750ml
±2L/m2

Droogtijd

48
uur

Reiniging

H2O

Gereedschap


