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Materiaal Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Polymeren Melkachtig wit 1 L / 5 L Ca. 1 à 5 L per zak 
cement van 25 kg 
afhankelijk van de 

laagdikte

Werk steeds nat 
op nat en laat de 
verdunning niet 

volledig opdrogen

/ Ja
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Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ca. 1 à 5 L per zak cement van 25 kg afhankelijk van de laagdikte.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

•  Schud goed voor gebruik.
•  Bewaar de verpakking vorstvrij tussen 5° en 25°C.

beschermt je woning.

WATERDICHTE MORTEL EN BETON
Maakt mortel en beton waterdicht voor muur, vloer en voeg

Voordelen
❱  100% waterdicht

❱  Goede verwerkbaarheid en kleefkracht

❱  Elastisch, minder kans op barsten en scheuren

Productomschrijving

Hoogwaardig waterdichtingsmiddel zonder oplosmiddelen 
voor alle mortel- en betonmengsels.  Deze melkachtige witte 
vloeistof laat zich makkelijk mengen met het aanmaakwater
en het zand/cementmengsel.  Het mengsel wordt zeer goed
bewerkbaar, heeft een goede kleefkracht en een sterk verbeter-
de hechting.  Dankzij zijn uitgekiende samenstelling zijn ook
verticale toepassingen tevens eenvoudig.  Na droging en
uitharding vormt het een sterke waterdichting.  Door toevoe-
ging van deze emulsie worden de mortel- en betonmengsels 
elastisch waardoor ze beter bestand zijn tegen vervormingen
en uitzettingen.  Zo wordt het risico op barsten, krimpscheuren 
en scheurvorming door waterdruk verminderd.

Toepassing

Te gebruiken voor alle mortel- en betonmengsels waar water voor problemen kan zorgen.  Voor alle dichtingswerken
in kelders, watervergaarbakken, zwembaden, terrassen, balkons, douches.  Ook ideaal voor cementeringen, voeg-
werken, mortel en beton die waterdicht moeten zijn.  Zowel horizontaal bij vloeren, als verticaal bij muren te 
gebruiken.

http://www.aquaplan.com


Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst vrij van stof, vuil en losse delen.
•  Spoel het te bekleden vlak lichtjes af met water.
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Meng goed 1 deel WATERDICHTE MORTEL EN BETON met 1 à 2 delen
zuiver water.

•  Meng vervolgens voor een bepleistering 1 deel verse cement met 3 delen
rijnzand (0-3 mm) en het aangelengde WATERDICHTE MORTEL EN BETON.
Voor een vloer bestaat het mengsel uit 1 deel cement, 2 delen rijnzand 
(0-3 mm), 2 delen kift van ongeveer 6 mm diameter en het aangelengde
WATERDICHTE MORTEL EN BETON .  Voor te voegen meng je droge 
voegspecie met het aangelengde WATERDICHTE MORTEL EN BETON.

•  Voeg eventueel geleidelijk wat water toe tot de gewenste massa/dichtheid is 
bekomen.

•  Meng de mortel of voegspecie steeds krachtig en lang genoeg.
•  Strijk poreuze ondergronden eerst voor met aangelengde WATERDICHTE 

MORTEL EN BETON.
•  Breng bij een bepleistering 2 lagen van elk min. 8 mm aan.  Werk steeds nat 

op nat.  De dikte van de bepleistering bepaalt in hoge mate de waterdichting. 
Het verbruik van WATERDICHTE MORTEL EN BETON  is afhankelijk van de 
laagdikte.  Verbruik is 1.5 L bij 25 kg cement bij 8 mm dikte.

•  Breng bij een vloer 1 laag van 5 cm dik aan.  Het verbruik is afhankelijk van de 
laagdikte.  Verbruik is 1 L bij 25 kg cement bij een laag van 5 cm dikte.

Wat heb ik nodig ?
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Reiniging

H2O

Verbruik

1 à 1,5 L
± 25 kg
cement

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

H2O

beschermt je woning.

WATERDICHTE MORTEL EN BETON
Maakt mortel en beton waterdicht voor muur, vloer en voeg
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