
Bewaring en gebruik

•  De ideale verwerkingstemperatuur is tussen de 5°C en 25°C. Niet verwerkbaar bĳ  vriestemperaturen.
•  Bĳ  temperaturen tussen 5°C en 10°C, dienen de dakrollen 12 uur voor de plaatsing in een ruimte boven de 10° 
    gestockeerd worden.
•  Voor een dampscherm gebruik je de ROOF BASE STICK op houten platen of beton en de ROOF BASE FIX op 
    houten planken.

Productomschrĳ ving

Een kwalitatieve semi-zelfklevende onderlaag voor licht hellende daken 
van min. 2° die zorgt voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van de 
dakbedekking met de brander. Door het semi-zelfklevend karakter is het 
aanbrengen van de onderlaag met de brander overbodig. Je kan deze 
onderlaag gewoon kleven. Door het branden van de toplaag, zal de hitte 
voldoende zĳ n om in één keer de onderlaag mee te branden. Zo moet je 
niet met een brander rechtstreeks werken op je dakisolatie of ondergrond. 
De onderlaag is voorzien van een aftrekfolie waardoor het plaatsen snel en 
eenvoudig kan gebeuren. Deze onderlaag bestaat uit hoogwaardige elas-
tomeren en bitumen en heeft een polyester-glas combinatie inlage. Hier-
door is de rol scheur- en krimpvrĳ . Door de speciale samenstelling van de 
bitumen is deze onderlaag kwalitatief sterk, elastisch en makkelĳ k ver-
werkbaar. Dankzĳ  het dampdrukverdelende strepenpatroon is blaasvor-
ming onmogelĳ k. De bovenzĳ de van de onderlaag is afgewerkt met een 
wegbrandfolie. Bĳ  het branden van de toplaag zal deze uitvloeien en als 
kleefstof fungeren. 
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Voordelen
❱ Snel en eenvoudig aan te brengen

❱ Dampdrukverdelend strepenpatroon

❱ Voorkomt blaasvorming

❱ Beschermt de isolatie tegen de vlam

Toepassing

Te gebruiken als onderlaag in een 2-laags gevlamlast systeem op platte daken met een lichte hellingsgraad van minimum 
2°. Zelfklevend aanbrengen op PIR isolatieplaten.

beschermt je woning.
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Zelfklevend
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Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrĳ .

•  Herstel eventuele blazen, barsten en scheuren in de verweerde bitumen 
    ondergrond met de elastische DAK-REPARATIE verstevigd met de 
    scheurvaste polyester mat ANTI-SCHEUR of verwĳ der eventuele spĳ kers en        
    grind op de houten of betonnen ondergrond.

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 ?
•  Plaats eerst de ROOF BASE SEMI STICK op het dakoppervlak. Begin steeds bĳ 
    het laagste punt van het dak namelĳ k de kant van de hemelwaterafvoer. Leg de
    onderlaag op het dak en rol deze af om uit te lĳ nen. Rol vervolgens de ROOF
    BASE SEMI STICK weer half op. 
•  Snĳ  vervolgens de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen. Verwĳ der
    vervolgens de aftrekfolie van de ROOF BASE SEMI STICK terwĳ l je de dakrol 
    stevig aandrukt op de ondergrond. Druk van binnen naar buiten aan, zodat 
    tĳ dens het afrollen van de rol er geen lucht wordt ingesloten. Druk de naden 
    extra aan met een naadroller. 
•  Herhaal dezelfde werkwĳ ze voor de andere helft van de dakrol. 
•  Zorg dat er een overlap is van 8 cm in de lengterichting bĳ  het plaatsen van de 
    volgende dakrol. Snĳ  de rol op maat af, rol voor de helft terug op, haal de folie van  
    de naden, verwĳ der de folie van de ROOF BASE SEMI STICK en plak de dakrol 
    vast op dezelfde werkwĳ ze. 
•  Zorg voor een overlap van 15 cm in de breedte, de kopse naadverbinding tussen
    de verschillende dakrollen. Zorg dat de kopse naden ook verspringen ten 
    opzichte van de naastliggende dakbanen. 
•  Werk vervolgens de dakopstanden af met stroken ROOF BASE STICK. Voor de 
    dakranden is het beter om met een volledig zelfklevende dakrol te werken. Breng
    eerst ROOFFIX ACTIVATOR SPRAY op de dakopstanden aan om een optimale 
    hechting te verzekeren. Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak
    komen. Werk de dakopstanden rondom rond af. 
•  Gebruik de ROOF TOP HEAT & GLUE MINERAL of ROOF TOP HEAT & GLUE 
    voor de verdere afwerking van je dak.
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beschermt je woning.
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