
Hoeveel product heb ik nodig ?

Het verbruik van KELDER-EPOXY schommelt tussen 0,20 L en 0,25 L per m² per laag. 
Kelder-Epoxy bestaat in 2 verschillende sets van 2 componenten 
•  Set van 1,5 liter voor één laag van 6 m²
•  Set van 4 liter voor één laag van 19 m²

Handige weetjes?

•  Bewaar KELDER-EPOXY op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Werk nooit wanneer de omgevings- en/of grondtemperatuur lager dan +5°C en hoger dan 25°C. 
•  Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de uitharding.
•  Je kan je gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met gewoon water. 
•  Behandel je kelder het best wanneer de waterdruk laag is. Zo kan het product beter uitharden.
•  Spoel reservoirs en vijvers 2 tot 3 maal overvloedig na met zuiver water alvorens in gebruik te nemen.

Productomschrijving

Een duurzame, slijtvaste, dampdoorlaatbare twee componenten-
bekleding, bestaande uit een epoxyhars (A) en emulsieverharder 
(B) voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich 
geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig 
zijn aan een constante waterdruk zoals kelder-vloeren en muren, 
betonnen vijvers en reservoirs. Dit uniek mengsel dringt diep 
in de ondergrond, verstevigt deze intensief en vormt snel een 
ondoordringbare laag die uitstekend de waterdruk opvangt. Is 
gebroken wit van kleur maar kan eenvoudig overschilderd worden 

met dampdoorlaatbare verf zoals een acrylaat.

KELDER-EPOXY
Eenvoudige oplossing om je kelder droog te maken
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Epoxy hars

 

Gebroken wit 1,5 L / 4 L 4m²/L per laag Ca. 8 uur 2 Ja
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Voordelen
❱  Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk.

❱  Dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal

❱  Zeer slijtvast dus ook te gebruiken voor vloeren

❱  Het heeft geen invloed op de vochtregeling van de constructie. 

❱  Esthetisch maar ook verdere afwerking mogelijk met verf of vloerbekleding

Toepassing

Te gebruiken voor bakstenen, gecementeerde of geschilderde keldermuren en vloeren. Kan ook buiten toegepast 
worden voor betonnen vijvers of reservoirs. Na uitharding is het product onschadelijk voor plant en dier.

beschermt je woning.
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KELDER-EPOXY
Eenvoudige oplossing om je kelder droog te maken

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Werk altijd op een gezonde, vetvrije en absorberende ondergrond. 
•  Verwijder alles wat vreemd is aan de ondergrond zoals loszittende bezetting, 

 verf, kalkresten, beschadigde of delen die door zout zijn aangetast, ... 
•  Behandel het oppervlak met bv. een staalborstel om het op te ruwen. Zo kan

 het product beter in de ondergrond trekken.
•  Spoel het voorbereide oppervlak na met water.
•  Sijpelt er ergens water door? Dicht dat dan eerst met de noodreparatie

 WATERDRUK-STOP van Aquaplan.

TIP: Zitten er zichtbare zoutresten op de ondergrond? Verwijder die dan met
een staalborstel en daarna met een zoutzuuroplossing. Laat die oplossing
een kwartiertje inwerken, spoel twee à drie keer na met water en 24 uur later 
kan je aan de slag met KELDER-EPOXY.

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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Reiniging

H2O

Verbruik

1 L
± 2 m2

Droogtijd

8
h/u

Hoe gebruik ik het product ?

•  Roer de componenten A en B intensief met roerhout afzonderlijk op. Voeg
 vervolgens 1 deel A-component bij 4 delen B-component in een zuiver
 recipiënt (emmertje/blik). Dat doe je door het bovenste deel van de verpakking
 (A) te ledigen in blik B. Roer vervolgens zorgvuldig op tot een homogene witte
 kleur wordt bekomen.

•  Meng nooit meer dan er kan verwerkt worden in 30 minuten bij 20°C of 60
 minuten bij 10°C.

•   Bevochtig de ondergrond en breng KELDER-EPOXY onmiddellijk en gelijkmatig
 aan in een cirkelvormige beweging met een harde kwast à rato van 0.25L/
 m²/laag. Zo ontstaat een chemische verbinding die nodig is voor een goed en
 blijvend resultaat. 

•  Breng een tweede laag aan na ca. 8 uur. Nu mag je de ondergrond niet meer
 bevochtigen. In uitzonderlijke en hardnekkige gevallen kan een derde laag
 noodzakelijk zijn.

Wat heb ik nodig ?

beschermt je woning.
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