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2 COMPONENTEN DOUCHEGOOT EPOXY KIT INSTALLATIE SET  
Deze installatie set is een complete oplossing voor het waterdicht afwerken van de 
douchegoot met een snel uithardende 2 componenten epoxy kit. Deze kit hard sneller en 
gelijkmatiger uit dan een standaard siliconen kit en hecht bovendien vele malen beter. Waar 
een siliconenkit soms moeite kan hebben met hechting aan het RVS en de omliggende 
materialen, heeft een epoxy kit hier zonder primer geen enkele moeite mee. De installatie set 
wordt compleet geleverd voor de installatie van een CityLine douchegoot. De set bestaat uit 
3 elementen: 

• Een handig kit applicatiepistool voor 50 ml epoxy tubes  
• Een tube transparante ultrasnel uithardende epoxy voor het bevestigen van het 

watervast membraan aan de douchegoot flens  
• Tubes van 50 ml Douchegoot epoxy kit in de gekozen kleur  

(2 stuks voor drains 30-60cm, 3 stuks voor drains 70-100cm, 4 stuks voor drains 120-
140cm, 5 stuks voor drains 160cm) 

Dankzij de 2 componenten technologie hard de Epoxy kit snel en gelijkmatig uit en is het 
mogelijk om al na 15 minuten de douche te gebruiken (bij een omgevingstemp. van 20 C)   

Kenmerken 
− Volledige set, inclusief applicator pistool 
− Transparante snel uithardende epoxy (50 ml) voor bevestiging van het membraan 
− Epoxy op kleur (50 ml) voor het kitten van de voeg rondom de douchegoot, in 

RAL7016 (Antraciet) of RAL7044/5 : Zijdegrijs 
− Snelle uitharding, 100% vast en waterdicht 
− Levensduur van > 10 jaar 

Toepassing 
Dankzij deze complete set kan de douchegoot in korte tijd volledig waterdicht worden 

gemaakt: 

1. Zet de tube in het meegeleverde kit applicatiepistool en vergrendel met de klep aan 

de bovenzijde.  

2. Draai de mengtuit op de tube: de epoxy kit klaar voor gebruik. 

 

➢ Gebruik eerst de transparante epoxy om rondom in het midden van de flens van de 

douchegoot een randje epoxy te leggen. Druk hier zo snel mogelijk het waterdichte 

membraan van de douchegoot in vast en laat het uitharden. Na circa 5 minuten is het 

membraan stevig bevestigd aan de douchegoot.  

➢ Gebruik vervolgens de douchegoot epoxy op kleur om een voeg van circa 4 mm 

rondom de douchegoot af te kitten. Gebruik standaard kit gereedschap 

(spatel/siliconen/zeepwater) voor het afwerken van de kit laag.  

Met een tube van 50 ml kan ongeveer 70-80 cm van 4 mm dikte en 15 mm diepte worden 

afgekit. Voor het aantal benodigde tubes is uitgegaan van een voeg van 4 mm breed en 15 mm 

diep.  
 

Na 15 minuten kan de douche gebruikt worden (bij een omgevingstemp. van 20 C) !  
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