
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.
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Hoe gebruik ik het product ?
• Plaats eerst de ROOF BASE 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 STICK weer half op. Breng eerst telkens ROOFFIX ACTIVATOR aan op
de plaats waar de dakrol gaat komen om een goede hechting te garanderen.
Wacht even tot de ROOFFIX ACTIVATOR handdroog is (+/- 5 à 10 min).

• Snĳ  vervolgens de folie voorzichtig door zonder de rol te beschadigen.
Verwĳ der vervolgens de aftrekfolie van de ROOF BASE 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, breng activator aan, verwĳ der de folie van de ROOF BASE 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. Breng eerst 
ROOFFIX ACTIVATOR SPRAY op de dakopstanden aan om een optimale hechting
te verzekeren. Breng de dakrol aan wanneer de ROOFFIX ACTIVATOR handdroog
is (+/- 5 à 10 min). Zorg dat de stroken tot min 10 cm op het dakoppervlak komen.
Werk de dakopstanden rondom rond af. Zie voor de hoekafwerking naar de
gedetailleerde plaatsingsinstructies binnenin.

• Gebruik de ROOF TOP STICK Mineral of ROOF TOP STICK Refl ect voor de verdere
afwerking van je dak.

beschermt je woning.

ROOF BASE STICK 
Zelfklevende onderlaag




