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üVerstevigende werking
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üWatergedragen 
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TECHNISCHE FICHE

ROOFCOAT-CT

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de 
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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Do-it Pro Roofcoat-CT Is een duurzame (2K) hydrofoberende coating voor 

daken van betonpannen en andere poreuze dakbedekking

Toepassing:

Do-it Pro Roofcoat-CT wordt gebruikt voor het renoveren en beschermen en kleuren van daken 

met pannen van beton, sneldek en terracottapannen.

Eigenschap van het product:

Maakt uw oud dak weer als nieuw

Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid

Op waterbasis, laat de ondergrond ademen
Kant en klaar product

Toegevoegd waterafstotend product en verharder

Voordelen van het systeem:

Beschermt tegen vervuiling en tegen atmosferische invloeden

Uitstekende hechtkracht

Weinig geur

Vereist geen hechtlaag
Niet toxisch en niet ontvlambaar

Impregneert, verstevigd en maakt waterafstotend, zorgt voor een kleuring in de diepte

Vermindert vorstschade, vergemakkelijkt het onderhoud door het zelfreinigend karakter van de 

coating

Verwerkingsvoorschriften:

Het dak voorafgaandelijk reinigen met Techniclean Daken  of Technicide +. De ondergrond moet 
poreus, droog en draagkrachtig zijn alvorens Do-it Pro Roofcoat-CT aan te brengen.

Het product wordt aangebracht met kwast, verfrol of airless (verdunnen met 10% water bij airless 

toepassing).Er worden gewoonlijk 2 lagen nat in nat aangebracht. Het aantal lagen en de 

hoeveelheid product moeten zo bepaald worden dat er geen film of residu achterblijft. De 

verpakking goed mengen voor gebruik met een mengspiraal (20l+5l). Belangrijk is altijd nat in nat 
werken (laag niet volledig laten drogen) Bij airless verwerking druk tussen 80 en 120 bar, met 

spuitkop van 15 -20 duizendste inch.
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Verbruik:

Ca 200 gr/m²/laag ( tussen de 100 en 500 gr/m2)

Technische kenmerken:

Kleuren :Franse steen, Beige, Zand, Dakpanrood, Donkerrood, Donkerbruin, Blauw, 

Nachtroze, Zwart, Leisteengrijs, Betongrijs, Horizongrijs, Bronsgroen.

(Zie kleurenkaar Do-it Pro Roofcoat-CT)

Viscositeit : 3000 mPa.s
Actieve bestanddelen : 35%

Stofdroog : < 1 uur

Dichtheid : 1

Reinigen                      : met Do-it Pro All-Clean en water

Verwerkingstemp.       : 12 C tot 30 C

Verpakking en opslag:

20 L+ 5L emmer

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar
Product verdeeld door Do-it Pro bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

Opmerking: 

De nieuwe aangewende kleur mag niet te sterk afwijken van de bestaande kleur.
Niet verwerken onder de 12 C, ramen dakvensters en dergelijke afplakken met plasticfolie. Bij 

minder poreuze ondergronden (leien) wordt Do-it Pro Roofcoat-Nano gebruikt.


