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Dakcoat Bitumen 

 Renoverende vloeibare dakbedekking 

 Beschermt en renoveert verouderde bitumineuze dakbedekking. 

  

Omschrijving: OAF PRO Dakcoat Bitumen is een zwarte, hoog visceuze vloeibare, elastische 

bitumineuze dakcoating, en bevat versterkende rubber. Het aanbrengen van een 

primer en het afwerken met Dakcoat Bitumen zorgt voor herstel en bescherming 

van verweerde en/of gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking. Dit zorgt voor 

verlenging van de levensduur. 

Eigenschappen: • Bestand tegen atmosferische invloeden (zure regen, zwaveldioxide en 
organische zuren). 

• Goed bestand tegen weersinvloeden. 
• Zeer goede hechting. 
• Waterafstotend. 
• Scheuroverbruggend. 
• Bevat rubber. 

Glans: Mat. 

Kleur: Zwart. 

Artikelcode: 160.0013.xxxx 

Verpakking: INHOUD: 750 ml 5 ltr 25 ltr 

Code 0007 0050 0250 

Verpakking Blik Blik  

VPE 4 x 0,75 1 x 5,0 1 x 25 

APP 504 100 22 
 

VPE: Verpakkingseenheid. 
APP: Aantal verpakkingen per pallet. 
Andere verpakkingen & volumes leverbaar in overleg. 
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ONDERGROND EN VOORBEHANDELING 

Ondergrond: Bitumineuze dakbedekking. 

Voorbehandeling: • De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. 

• Loszittende delen verwijderen.  

• Scheuren en beschadigde plekken moeten vooraf worden gedicht met OAF 

PRO Dakreparatiepasta, aan te brengen met inachtneming van het daarvoor 

geldende productinformatieblad. 

• Dakbedekking eerst behandelen met OAF PRO Quickprimer, aan te brengen 

met inachtneming van het daarvoor geldende productinformatieblad. 

  

VERWERKING 

Gebruiksaanwijzing: • Goed roeren voor gebruik. 

• Voorbehandelde ondergrond voorzien van Dakcoat Bitumen. 

• Droogtijd tussen de behandelingen minimaal 12 uur.  
• Product is koud verwerkbaar met kwast of roller. 

Opmerkingen: Breng 1 volle laag of minimaal 2 lagen aan voor een optimale bescherming. 

Eventuele afstrooilagen binnen 2 - 3 minuten instrooien. 

Applicatie: Blokkwast, Luiwagen of roller. 

Laagdikte per laag: 300 µm 

Geadviseerd wordt 600 µm (2 lagen) 

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C. 

RV maximaal: 80% 

Theoretisch rendement: Circa 3,4 m2 per liter, uitgaande van een natte laagdikte van 300 µm. 

Bij 2 lagen (600 µm) is het rendement circa 1,7 m2 per liter. 
 

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de 

te behandelen ondergrond 

Verdunning: Niet verdunnen. Het product is gebruiksklaar. 

Reiniging: Gereedschap direct na gebruik reinigen met White Spirit (terpentine). 
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PRODUCTINFORMATIE 

Basis: Op basis van bitumen. 

Droging bij 20 °C 

R.V. <80%: 

Droog na circa 12 uur.* 
 

* Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door 

(weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte. 

Dichtheid: Circa 1,00 g/cm3 

Vaste stof: Circa 73 gew.% = Circa 68 vol.% 

Viscositeit: Semi-vloeibare pasta 

Vlampunt: > 35 °C 

UV-Bestendigheid: UV bestendig indien voorzien van afstrooilaag 

Zonder afstrooilaag redelijk UV-bestendig. 

Duurzaamheid: 2 – 4 jaar 1 volle laag. 

4 – 6 jaar bij aanbrengen 2 lagen. 

Houdbaarheid: Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele 

ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 3 jaar houdbaar. 

Veiligheid: De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde 

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. 

De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.   

  

Uitgiftedatum: juli 2020 

  

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze 

proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten 

kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd 
of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 

beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om 

altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.  

OAF Holland BV behoudt zich het recht voor haar producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.  
Op al onze offertes en leveranties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. 

 

Verffabriek OAF Holland B.V. 

De Meente 13 8121 EV Olst 

T: +31 (0)570 - 56 38 38   

M: info@oafholland.nl 
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Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op. 
Tel. 0570 74 61 00 
Email: klantenservice@verfbestelsite.nl


