
Dakcoating wit 20 KG - is goed voor 9-10 M2 dak 
te behandelen, aangebracht in 2 lagen. 

liquid

Dakcoating wit is een 2 componenten, oplosmiddelvrije, vloeibaar toepasbaar, elastische 
scheur overbruggende afdichting met een uitstekende hechting op droge en licht vochtige 
ondergronden, binnen en buiten. De witte kleur reflecteert het zonlicht en werkt warmter-
educerend . Deze snel drogende folieachtige afdichting is beloopbaar, hoog flexibel, bestand 
tegen veroudering, hydrolyse, UV, vorst en strooizout. Dakcoating wit is niet bestand tegen 
substanties met een hoog gehalte aan aromatische koolwaterstoffen zoals benzeen, xyleen, 
tolueen, enz.  Bevat geen vluchtige organische stoffen (VOC-gehalte = 0), is vrij van polyure-
thanen, isocyanaten en bitumen

EIGENSCHAPPEN

ONDERGROND 

Witte dakcoating wordt allereerst toegepast als hoog zonlichtreflecterende en energiebespar-
ende dakcoating.
Dakcoating wit heeft een zeer goede hechting op uiteenlopende ondergronden zoals metselw-
erk, beton, metaal of bitumen.  

De ondergrond moet draagkrachtig, vrij van stof losse bestanddelen, olie en vet zijn. Onder-
grond mag licht vochtig zijn.  
Dakcoating wit is wateroplosbaar en moet vóór het uitharden worden beschermd tegen regen. 
De minimale temperatuur voor applicatie en tot uiteindelijke uitharding is +5 ° C. Dakvlakken 
waar water blijft staan, bijvoorbeeld door slecht afschot of verdiepingen in de oude isolatie 
moeten vooraf uitgevlakt worden danwel van nieuw afschot worden voorzien. Stilstaand water 
veroorzaakt ( rode ) algvorming hetgeen tot schade aan de afdichting leidt. Uitvoering bij warm 
weer met zorg vanwege een snellere afbinding van het materiaal, in principe s'ochtends vroeg 
aanbrengen als de zwarte ondergrond nog niet te heet is geworden. Verwerken op een heet 
oppervlakte of te hoge dagtemperatuur kan tot schade leiden.

9-10 m2 met een verpakking ( 2 lagen )



20 kg plus 2 x 6 liquid 

Bied aleen lege gedroogde verpakkingen aan voor recycling

Bescherm niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout enz.) met 
de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwijder spetters van omliggende oppervlakken en vloer 
onmiddellijk met water.

De poedercomponent wordt portie gewijs met een langzaam lopende menger klontenvrij in 
de vloeistofcomponent ingeroerd. 
Bij hogere temperaturen mag er tot 1 liter water toegevoegd worden. 
Het water eerst zorgvuldig in de vloeistofcomponent inmengen. Daarna de poeder compo-
nent toevoegen. Meng tijd 3 minuten.
Het materiaal kan verwerkt worden met de kwast, spaan of vachtroller. Zorgen voor een 
gesloten filmlaag, zonder inslag. In 2 lagen aanbrengen. 
Deze 2e laag aanbrengen na: - 3 uur op verticale vlakken - 24 uur op horizontale en op vlakken 
waar meerdere bewerkingen plaats gaan vinden. 
De vers aangebrachte coating tegen regeninslag beschermen. Minimaal hoeveelheid 
aanbrengen per laag: 1,1 kg/m2 
Het verbruik per laag niet met meer dan 100% overschrijden. 

Buiten bereik van kinderen bewaren
Beschermen tegen vocht
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden 
Draag beschermende handschoenen / kleding
In de ogen, enkele minuten met water spoelen (contactlenzen uitnemen)
Zoek medisch advies / aandacht



De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet 
vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven 
testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald.  Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen 
aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld daarom alleen 
voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle 
voorgaande versies zijn ongeldig 


