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Coating voor daken uit vezelcement










Speciaal bestemd voor herstelwerkzaamheden aan daken van vezelcement.
Wordt direct toegepast op vezelcement, golfplaten, leien, betonnen dakpannen, asfaltsingles.
Uitstekend bestand tegen slechte weersomstandigheden en veroudering.
Bevat specifieke middelen die de groei van mos, korstmos en zwammen vertragen.
Waterdicht.
Mooi satijnen uiterlijk.
Bevat geen oplosmiddelen, niet-ontvlambaar.
Classificatie: norm Afnor NFT 36005, klasse 1, groep 7b2.
Kleur: lei, bruin RAL 8015.



Microporeus.

TOEPASSING

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Nieuwe of oude ondergrond: In beide gevallen wordt het

Zie aanwijzingen voor gebruik op de verpakking. Niet

product op een onbeschadigde, droge en schone

gebruiken bij koud of mistig weer. Voorkom toepassing in

ondergrond aangebracht. Was de ondergrond met een

de periode van oktober t/m maart en tijdens een zeer

oplossing van CK 18 verdund tot 15-20% met water, laat

vochtige periode. De dakrand met een rol of kwast, om niet

het 10 tot 15 min inwerken. Grondig met hogedrukreiniger

op de muren te morsen. Verdraagt geen vorst.

onder minimaal 70 bar afspoelen met water. Indien de

Houdbaarheid: 1 jaar in de originele verpakking buiten

ondergrond zeer oud is en/of sterk vervuild met korstmos

vorst en hitte.

of mos, verwijder dan eerst het mos; pas een behandeling
toe met Zeptreet 100, verdund in een verhouding van 1

EIGENSCHAPPEN

deel op 3 delen water. Bespuit het hele oppervlak, laat het

Dichtheid: 1,57.

3 tot 4 dagen inwerken, grondig met hogedrukreiniger

Samenstelling: emulsie op basis van acrylic copolymeer in

onder minimaal 70 bar afspoelen met water.

de waterfase.

Voor toepassing:
Voor en na het oplossen de verf goed roeren.
- kwast en rol met lange haren: verdunnen van 0 tot 5 %
- Airless: verdunnen van 8 tot 12 %
Voor een goede bescherming zijn 2 lagen noodzakelijk.
Oplosmiddel en verdunner voor materiaalreiniging: Water.
KARAKTERISTIEKEN VOOR GEBRUIK
Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 5°C en hoger

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien
zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

dan 40°C, ideale temperatuur is 20°C.
Droogtijd bij 20 °C en relatieve vochtigheid van 65%:

Versie: 0391-0710

Stofdroog: 10 min – Droog na: 30 min.
Overschilderbaar na 6 uur.
Dekvermogen: 5 t/m 6 m²/kg.
Gebruik het product niet indien de luchtvochtigheid hoger
dan 85% van de relatieve vochtigheid bedraagt, ideale
luchtvochtigheid bedraagt 60%.
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