
Hoeveel product heb ik nodig ?

0,9 à 1,8L/m² afhankelijk van de soort ondergrond en de beschadiging 

Handige weetjes?

•  In gesloten verpakking kan je Lek-Dicht 2 jaar bewaren
•  Je kan LEK-DICHT overschilderen met een acrylaatcoating
•  Je gereedschap kan je reinigen met thinner/terpentine

Productomschrijving

Een universele en elastische dakbekleding voor 
het naadloos herstellen en renoveren van oude en 
beschadigde platte daken en goten uit om het even welk 
materiaal, zelfs bij regenweer.  Het vormt na droging een 
scheuroverbruggende, elastische, goed hechtende en 
waterdichte laag.  De specifieke hoogtechnologische 
samenstelling van LEK-DICHT garandeert een onmiddellijke 
waterdichting in 1 laag op alle droge en vochtige 
ondergronden, zelfs bij lichte neerslag zonder gebruik te 
maken van een speciale hechtlaag.  Zijn lichtgrijze kleur zorgt 
tevens voor UV-weerkaatsing en dus een koeler dak.  De 

levensduur wordt zo verlengd met min. 7 jaar.

LEK-DICHT
Universele en waterdichte dakbekleding
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar
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Voordelen
❱  Hecht op elke ondergrond

❱  Maakt bij elk weer waterdicht

❱  Herstelt en renoveert in 1 laag

❱  Gebruiksklaar

❱  Hoge kwaliteit, verstevigd met kunststofvezels

Toepassing

Te gebruiken op verschillende ondergronden zoals bitumineuze dakrollen, shingles, leien, pannen, hout, golfplaten, 
aluminium, zink, lood, hard PVC (goten), beton, metselwerk, steen, poreuze tegels, ...

beschermt je woning.
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Acrylaathars

 

Grijs 0,75 KG / 4 KG / 12 L 0,9 à 1,8L/m² 
afhankelijk van de soort 

ondergrond en de 
beschadiging 

 

Onmiddellijk regendicht 
en stofdroog na ongeveer 

3 uur afhankelijk van de 
temperatuur

1 Ja



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de droge of lichtvochtige ondergrond eerst stof- en vetvrij.  Niet
aanbrengen op doorweekte ondergronden, of op plaatsen die constant onder
water staan of met ijs bedekt zijn. inig de ondergrond en impregneer 

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Roer LEK-DICHT goed om en breng één enkele laag dik en gelijkmatig
aan met borstel, roller of vloerwisser à rato van 0,9 à 1,8 L/m².  Het verbruik is
afhankelijk van het soort ondergrond en de aard van beschadiging.  LEK-
DICHT is regendicht en stofdroog na 3 u bij 20°C.

•  In extreme gevallen kan een extra 2de laag na 8 dagen aangebracht worden
als extra UV-bescherming.

Wat heb ik nodig ?
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beschermt je woning.

LEK-DICHT
Universele en waterdichte dakbekleding

Verbruik

12 L
±12 m2

Droogtijd

3
h/u

Reiniging


