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PROFESSIONELE POLYMEERBITUMENKIT  

IN ALUMINIUM KOKER 

 

OMSCHRIJVING: 

 

• Flexibele afdichtingkit, op basis van 

polymeerbitumen. 

• Sterke en blijvende hechting op vrijwel alle 

bouwmaterialen voorkomend bij daksystemen. 

• Hoge levensduur in praktisch alle klimaatsinvloeden 

en weerstand tegen afzakking bij hoge temperaturen. 

• Blijvende soepelheid en bescherming. 

• Lange houdbaarheid o.w.v. de metalen verpakking 

 

TOEPASSING: 

 

• Voor gebruik in horizontale en verticale voegen, 

opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, 

inwerken van dakdoorvoeren, enzovoort. 

• Dichten van scheuren in bitumineuze daken, goten 

en allerlei vochtschermen. 

• Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen 

dakbanen. 

• Afdichting bij noodreparaties, zelfs onder vochtige 

omstandigheden. 

• Waterdicht maken van sanitaire afvoeren en 

ondergrondse rioleringen. 

 

VERWERKING: 

 

• De ondergrond dient bij voorkeur schoon en droog 

te zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen. 

• Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen 

met IKOpro Stop Groene Aanslag. 

• Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen 

dakbedekking eerst voorzien van een laag primer: 

IKOpro Bitumen Primer, Quick Primer of ECO Primer.  

• Ideale verwerking bij temperaturen tussen + 5°C en  

+30°C.  Bij lage omgevingstemperaturen is het 

aanbevolen om de kit vooraf in een verwarmde ruimte 

te bewaren. 

• De koker wordt met siliconen spuitapparaat 

verwerkt. 

• Spuitmond afsnijden op de gewenste dikte van de 

rups. 

• Bij natte ondergronden de spuitmond op het natte 

oppervlak laten rusten. 

 

VERBRUIK: 

 

• Afhankelijk van de diepte en ernst van de te 

herstellen schade. 

• Circa 3 lopende voor een voeg van 1 x 1 cm  

 

REINIGEN:  

 

• White Spirit / Terpentine  

 

VERPAKKING:  

 

• 310 mL metalen koker  

 

OPSLAG: 

 

• De kokers moeten goed afgedicht bewaard worden 

in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle 

praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand 

moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte 

kokers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt 

worden als ze correct opgeslagen worden.  

 

HOUDBAARHEID: 

 

• 3 jaar in gesloten verpakking 
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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.ikopro.com . 

 


