
High-build coating

Kan in 1 arbeidsgang in zeer hoge 
laagdiktes worden aangebracht

Zeer elastisch met een rekvermogen van 
500 – 700 %

Behoudt zijn elasticiteit tot -20°C

Geschikt voor lekke en beschadigde daken
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VoordelenProductbeschrijving
Iso Rubber Dakcoating is een unieke high-build coating die speciaal is 
ontwikkeld voor het behandelen van erg beschadigde of lekke daken. 
Wanneer het product droog is, vormt het een dikke rubberen laag. Iso Rubber 
Dakcoating kan in 1 arbeidsgang in zeer hoge laagdiktes worden aangebracht 
op vele ondergronden, zoals: Vezelcement, beton, dakpannen, gips, 
dakbedekking, staal, hout, etc. 

Bovendien werkt Iso Rubber Dakcoating preventief tegen de groei van algen, 
mossen en korstmossen en is het UV-bestendig. De elasticiteit van Iso 
Rubber Dakcoating kan zelfs bij een temperatuur van -20°C nog tot 700% 
bedragen. 

Gebruik en applicatie
Iso Rubber Dakcoating dient op een schone en droge ondergrond aange-
bracht te worden. Het is van groot belang om genoeg laagdikte aan te 
brengen, met name op erg beschadigde of lekke ondergronden. Bij zeer 
slechte ondergronden is het aan te bevelen om geschikt gaas in de na� e 
coating aan te brengen en vervolgens nog 1 tot 2 lagen Iso Rubber Dakcoat-
ing aan te brengen. Let op: de 1e laag moet droog zijn voor het aanbrengen 
van de 2e laag. In gesloten en slecht geventileerde ruimtes is het van belang 
om te ventileren per 30-40 m2.  

Aanbeveling: Breng altijd een proefvlak aan om de compatibiliteit en 
hechting tussen de coating en de ondergrond te testen. 

Samenstelling: Speciale polymeer in combinatie met fi lmbeschermers en 
UV-stabiele pigmenten. Kleuren: Zwart, donker antraciet, lichtgrijs, mokka, 
tegelrood, aluminium. Dichtheid: 1,3 g/ml. Vaste stofgehalte: 50% (volume), 
65% (gewicht). Glansgraad: Ca. 5-10. Rendement: 3m2/l (a� ankelijk van de 
laagdikte). Verdunning: Max. 20% water. Droogtijd: 1-2 uur bij 20°C en 
60% RV. Overschilderbaar: Na 12-24 uur (a� ankelijk van de laagdikte). 
Applicatieomstandigheden: Temperatuur 5-30°C, RV max. 80%. 
Applicatiemethode: Kwast, roller, airless spuiten. Reiniging: Lauwwarm 
water. VOS: Max. 40 g/l (Cat. A/c). Opslag: Droog, vorstvrij en buiten bereik 
van kinderen.
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