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ZONREFLECTERENDE DAKCOATING OP 

BITUMENBASIS 
 
OMSCHRIJVING: 
 
• Zonreflecterende bitumen aluminium dakcoating. 
• Niet toe te passen op oude teerbitumen daken. 
 
GEBRUIK: 
 
• Zonnereflecterende coating ter bescherming van bi-
tumen dakbedekkingen tegen UV-straling en veroude-
ring door de warmte. 
 
VERWERKING: 
 
• Tijdens de verwerking mag de temperatuur tussen +3 
en + 27°C zijn. 
• De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij van 
vet, olie, vuil en losse materialen. 
• Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbe-
dekking eerst voorzien van een laag IKOpro Bitumen 
(Quick) Primer. 
• Grondig roeren voor en tijdens gebruik. 
• Breng IKOpro Alu Dakcoating aan op het dakopper-
vlak met een zachte borstel of roller. 
• Voor een maximale duurzaamheid en reflectie zijn 
twee lagen vereist. 
• Laat de eerste laag grondig drogen alvorens een 
tweede laag aan te brengen. Dit duurt 24 uur afhankelijk 
van de temperatuur en weersomstandigheden. 
 
VERBRUIK: 
 
• 6-8 m2/Liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. 
• 125-165 ml/m2 per laag, afhankelijk van de onder-
grond. 
 
REINIGEN:  
 
• White Spirit / Terpentine  
 
VERPAKKING: 
 
• 25 L (ook verkrijgbaar in 5 L) 
 

 
 
 
OPSLAG: 
 
• De blikken moeten goed afgedicht bewaard worden in 
een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle prak-
tische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten 
genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte containers 
kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden 
als ze correct opgeslagen worden. Staand vervoeren en 
opslaan. 
 
HOUDBAARHEID 
 
• Maximaal 3 jaar in goed gesloten verpakking. 
 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID: 
 
• De blikken goed sluiten na gebruik en uit de buurt van 
rechtstreekse hitte en ontstekingsbronnen houden. 
Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de 
huid onmiddellijk wassen met zeep en water of een er-
kend huidreinigingsmiddel. Bij contact met de ogen on-
middellijk spoelen met overvloedig water en een arts 
raadplegen. 
Bij ongevallen onmiddellijk medische hulp inroepen. 
 
BRAND: 
 
• In geval van brand, gebruik schuim, droog poeder, 
kooldioxide of zand. Gebruik nooit water. 
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