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De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labo gegevens samengesteld. 
Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak 
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het 
product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen 
noodzakelijk.Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. 
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PRODUCTOMSCHRIJVING  

Hoogwaardige plasto-elastische afdichtingkit voor waterdichte reparatie van voegen of 

scheuren op en rondom het dak. Hecht zelfs op vochtige ondergronden.  
 

TOEPASSINGSGEBIED  
Het waterdicht afdichten van naden, beschadigingen en voegen in daken, dakramen, afvoeren 

en metaalprofielen. Ideaal voor het afdichten van lekkages bij luchtkanalen (airconditioning) 

en schoorstenen. Hecht op metalen, glas, (ruw) hout, bitumen, steen, beton en vele 

kunststoffen, zoals PVC. Zeer hoge kleefkracht zonder primer. Niet geschikt voor 

sanitairtoepassingen, aquaria  
en piepschuim.   
 

EIGENSCHAPPEN  
• Hecht zelfs op vochtige ondergronden  
• Blijvend plasto-elastisch 

• Uitstekende hechting op zowat alle ondergronden 
• UV-licht bestendig 
• Bestand tegen temperatuurschommelingen 

• Overschilderbaar (Bij oplosmiddelhoudende verven kan een vertraging in de droging 

plaatsvinden. Gelieve vooraf een schildertest te doen. 
 
 

 

Omschrijving Artikelnr.  BE  EAN (stuks)       EAN (BE)  
310 ml transparant  300010000  12  5413624700273 5413624701423 

310 ml zwart  300010002 12  5413624700280 5413624701430 
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VERWERKING  
Bewerking ondergrond: De ondergrond moet schoon, stof, vetvrij en vast zijn.   
Gereedschap: Koker met spuitpistool verwerken. Gereedschap direct na gebruik 

schoonmaken met White Spirit of aceton. 
Verwerkingstemperatuur: Tussen +5ºC. en +40ºC.   
 

GEBRUIKSAANWIJZING  
Voeg aan de randen afplakken. Koker opensnijden, spuitmond opdraaien en op gewenste 

breedte afsnijden. Kit aanbrengen met pistool. Overtollige kit verwijderen. Plakband 

verwijderen. Gladstrijken 

 

EIGENSCHAPPEN  
Temperatuurbestendigheid: van – 25ºC 

tot +100ºC. 
Water - & vochtbestendigheid: zeer 

goed 
UV-lichtbestendigheid: goed   
Elasticiteit: goed 
 
TECHNISCHE GEGEVENS  
Basisgrondstof: synthetisch acrylaat 
Dichtheid: 1,10 g/cm³ 
Krimp: ca. 20% 

Velvorming: 30 min 

 

HOUDBAARHEID 
18 maanden op een koele en vorstvrije 

plaats. 

 
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 
Veiligheidsfiches zijn beschikbaar op 

aanvraag. 

 
KITVLEKKEN 
Verse kitresten verwijderen met aceton of 

White Spirit. Uitgeharde kitresten 

mechanisch verwijde

 


