
Productbeschrijving
HyperCoat HS 100 ClimateCooler (CC) is een vloeibaar dakwaterdichtingsmem-
braan dat een volledig nieuwe dimensie toevoegt aan buitenwaterdichting en 
het vernieuwen van oude pla� e daken. Vlakke, lekke daken van dakleer, bitumen, 
asfalt, EPDM en TPO dakbedekking, beton, vezelcement, keramiek, staalplaat, 
hout, en dergelijke die zwaar belast, kapot en gescheurd zijn ten gevolge van slecht 
weer met zon, sneeuw en regen, kunnen weer waterdicht gemaakt worden met het 
unieke HyperCoat HS 100 CC product. HyperCoat HS 100 CC is geformuleerd op 
basis van de modernste coatingtechnologie voor het verlengen van de levensduur 
van pla� e daken (10 tot 20 jaar). Naast de waterdichting en het aanbrengen van 
een nieuw membraan beschikt u met het product ook over het begeerde Climate-
Cooler refl ectie-eff ect. Hierbij wordt tot 80% van de IR-zonnestraling gerefl ect-
eerd, waardoor het dak niet zo erg opwarmt zoals bij normaal gecoate daken. Dit 
betekent dat de temperatuur in de verblijfsruimten, hallen en woongedeelten waar 
het dak is behandeld met HyperCoat HS 100 ClimateCooler 5 -10 graden lager blij�  
dan bij een standaard dak. Al 45 minuten na de applicatie is de coating regenbes-
tendig en het dak is direct na de applicatie waterdicht. Daarnaast is de coating 
bestand tegen opstaand water en ook is het uniek dat het product aangebracht 
kan worden op oppervlakken die nog veel restvocht beva� en.

Geschikt voor kwast-, rol- en spuitapplicatie op pla� e daken 
Het product is gebaseerd op de modernste Nano-gebaseerde hybride technologie. 
HyperCoat HS 100 CC is een gebruiksklaar product dat droogt met behulp van 
vocht in de lucht (vochtuithardend). Het product bevat geen schadelijke stoff en 
zoals isocyanaten, zware metalen, oplosmiddelen of � alaten. Naast het feit dat 
het product milieuvriendelijk is en over het IR-refl ecterende ClimateCooler eff ect 
beschikt, hee�  het product nog een aantal positieve eigenschappen. Het vaste 
stofgehalte is 100%. Dit betekent dat de laag die wordt aangebracht ook na drog-
ing volledig aanwezig blij�  en hierdoor is het vaak voldoende om 1 (kruislaag) aan 
te brengen. Voor speciale toepassingen en zeer slechte daken kan het aanbrengen 
van 2 lagen noodzakelijk zijn de vereiste hogere laagdikte te bereiken. Het product 
is zelfnivellerend, eenvoudig aan te brengen, hee�  een minimale geur, een zeer 
lage VOS, terwijl het daarnaast extreem gebruikersvriendelijk is. 

HyperCoat HS 100 CC hecht op de meeste ondergronden zonder primer, zelfs op 
oude en vochtige oppervlakken. Het werkt anti-corrosief op voorbehandeld staal 
en kan worden aangebracht op voorbehandelde staalplaten en staalconstructies. 
Het is chemisch resistent en hee�  een lange levensduur van 10 – 20 jaar op stevige 
en duurzame ondergronden. De droogtijd is snel en het membraam is zeer fl exibel. 
Het product is erg stabiel ten opzichte van temperatuurvariaties en is bestand 
tegen sterke dagelijkse zonbelasting en extreme kou. Het kan temperatuurfl uc-
tuaties van -50°C tot +150°C aan. 
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Voordelen:  
Tot 40% reductie van de oppervlakte-
temperatuur

Verlengt de daklevensduur met vele jaren 

Goede hechting op moeilijke ondergronden

Elastisch tot 400%

Refl ecteert tot wel 80% van de IR-straling 

Reductie van CO2-emissie doordat er minder 
energie voor koeling nodig is

Bestand tegen temperatuurfl uctuaties van 
-50°C tot +150°C

Kan worden aangebracht op vochtige daken 

Kan worden aangebracht bij temperaturen 
van  1 - 45°C
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Toepassing:
HyperCoat HS 100 CC is geschikt voor pla� e daken van dakleer, bitumen, asfalt, 
EPDM en TPO dakbedekking, staalplaten, betontegels, keramische tegels, 
vezelcement platen, etc. Het product kan toegepast worden op oppervlakken van 
glas, beton, hout, zink, zink, staal en aluminium. Ook kan het worden toegepast op 
balkons of kelders met vochtige muren of waar grondwater doorheen sijpelt. Het 
kan immers een positieve druk aan van 6 bar atmosfeer en negatieve druk tot wel 
3 bar atmosfeer.

Reinig het oppervlak en ontdoe het van vuil, aangroei en losse en ondeugdelijke 
verfl agen om een schone en draagkrachtige ondergrond te verkrijgen. Dit kan 
worden door middel van hogedrukreinigen en een aanvullende desinfectering 
met Iso A-Clean. EPDM/TPO daken dienen met de Universal Cleaner te worden 



Toepassing:
voorbehandeld. Het is van groot belang om alle slecht hechtende coatinglagen 
te verwijderen. Het oppervlak hoe�  niet volledig droog te zijn en mag restvocht 
beva� en.

Breng de HyperCoat HS 100 CC aan met een kwast, roller of door middel van air-
less spuiten. Bij airless spuiten wordt het geadviseerd om de apparatuur/slangen-
set alleen te gebruiken voor het aanbrengen van HyperCoat HS 100 CC, aangezien 
het wisselen tussen watergedragen coatings en de vochtuithardende HyperCoat 
HS 100 CC moeilijk is. Indien dezelfde airless spuit wordt gebruikt dienen alle slan-
gen en fi lters vervangen te worden om er zeker van te zijn dat er geen restanten 
watergedragen verf in het systeem aanwezig zijn voordat de HyperCoat HS 100 
CC verwerkt wordt. 

HyperCoat HS 100 CC is gebruiksklaar en de verf wordt altijd nat-in-nat aange-
bracht aangezien het snel de oppervlakte volgt (zelfnivellering). Op pla� e daken 
bedraagt de geadviseerde laagdikte minimaal 600 tot 900 micron = 0,6 tot 0,9 
mm. = circa 850 – 1250 gram/m2. 
Op schuine en diagonale delen, waar geen water blij�  staan, wordt een laagdikte 
van 200 micron geadviseerd. 
HyperCoat HS 100 CC is fl exibel, maar bij aanwezigheid van bewegingsscheuren 
die groter zijn dan 5 mm. op pla� e daken is het aan te bevelen een wapeningsnet 
middels nat-in-nat applicatie in het na� e oppervlak aan te brengen. Hierna zal 
het oppervlak erg sterk zijn. HyperCoat HS 100 CC wordt niet aanbevolen voor de 
waterdichting van bassins en zwembaden.

HyperCoat HS 100 CC droogt door middel van vocht uit de atmosfeer. De 
droogtijd is hierdoor a� ankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Hoe hoger 
de vochtigheid des te sneller de droging. Het wordt altijd aanbevolen om een 
proefvlak op de te behandelen ondergrond op te ze� en  om de compatibiliteit 
en hechting tussen de coating en de ondergrond te testen, alvorens het opperv-
lak volledig te gaan behandelen.

Kleur: Wit. Verpakking: 20 kg. Dichtheid: Circa 1,4 kg/liter. Vaste stof gehalte: 
100%, het oppervlak voelt rubberachtig aan. Glansgraad: Gedurende de applica-
tie zal het oppervlak glanzen, maar na droging wordt het volledig mat.  Verbruik: 
Pla� e daken 0,85 tot 1,25 kg/m2; hellende oppervlakken > 5° minimaal 0,33 kg/
m2. Verdunning:  Mag absoluut niet verdund worden. Overschilderbaar: Na 3 
uur. Applicatie temperatuur:  1 – 45°C. Opslag: Droog, vorstvrij in goed gesloten 
verpakkingen. Buiten bereik van kinderen houden. Door de vochtuitharding 
treedt er velvorming op in de verpakkingen zodra deze geopend zijn. Verwijder 
de vellen voor het aanbrengen van de coating. Scheurvullend vermogen: Max. 
5 mm; voor grote scheuren en openingen wapeningsnet toepassen dat nat-in-
nat in de HyperCoat HS 100 CC wordt aangebracht. Applicatie: Kwast, roller of 
airless spuiten.  Nozzle:  19 -21. Druk: 220 – 240 bar.  Reiniging: Belangrijk: Alle 
gereedschappen die in aanraking komen met HyperCoat HS 100 CC moeten 
goed gereinigd worden met Universal Cleaner voordat ze worden nagereinigd 
met water en zeep. Airless spuitapparatuur die alleen voor HyperCoat HS 100 
gebruikt wordt moet worden doorgespoeld met Isopropyl Alcohol. Laat de vloe-
istof in het systeem staan voor het volgende gebruik. Veiligheidsregels (1993): 
code 1.1. Waterdrukbestendigheid: Positieve druk 6 bar, negatieve druk 3 bar. 
Flexibiliteit:  Max. 400%. VOS: Max. 6 g/l conform ETAG 005.

Technische gegevens
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Voordelen: 
Veelal slechts 1 laag nodig

Voor nagenoeg alle daken

Eenvoudig aan te brengen
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