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BESCHRIJVING: 

 

• Hoogwaardige flexiebele waterdichte laag voor 

daken, goten en andere oppervlakken. 

• Met vezel versterkte coating op basis van acrylhars.  

• Vormt een onmiddellijke oplossing voor lekken, zelfs 

bij nat weer. 

 

GEBRUIK: 

 

• Voor losse herstellingen, routine-onderhoud of als 

naadloos waterdicht membraan voor hele daken. 

• Kan worden aangebracht op vochtige oppervlakken, 

maar stilstaand water moet verwijderd worden. 

• Dankzij het vezelgehalte kunnen kleine scheuren 

overbrugd en afgedicht worden zonder dat een 

versterkingsvlies nodig is. 

• Kan gebruikt worden op alle types daken, met 

inbegrip van vilt, asfalt, vezelcement, metaal, pannen 

en leien. Ook geschikt voor gebruik op metselwerk en 

beton. 

 

VERWERKING: 

 

• Het te behandelen oppervlak moet schoon en egaal 

zijn.  Borstel goed om alle losse schilfers, vuil, roest en 

andere vervuilende stoffen te verwijderen. 

• Algen, schimmels en andere groen aanslag 

verwijderen met  IKOpro Stop Groene Aanslag.  

Herstel alle gaten en grote defecten in het oppervlak. 

• Product goed omroeren voor gebruik. 

• Breng IKOprotect Acryflex met de borstel aan in één 

laag.  Werk het product goed in de vochtige gebieden 

in om het vocht te verdrijven. Breng gul aan, vooral in 

gespleten en gebarsten gebieden.  

• Indien het regent tijdens of onmiddellijk na het 

aanbrengen, zal dit geen effect hebben. 

 

VERBRUIK: 

 

• 1 tot 2 L/m². De exacte dekking hangt af van het type 

oppervlak dat behandeld wordt. 

 

REINIGEN:  

 

• IKOprotect Teknoclean of White Spirit  

 

 

VERPAKKING:  

 

• Bus van 5L 

 

OPSLAG: 

 

• 24 Maanden, in hermetisch gesloten verpakking. 

• Stockeren in een droge en vorstvrije ruimte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare 

waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige 

kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in 

overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale 

omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn 

opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker 

te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins 

worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een 

bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete 

omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … 

IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet 

aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere 

schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent 

de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen 

steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een 

exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op 

www.ikoprotect.com . 


