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WATERGEBASEERDE SOEPELE RENOVATIECOATING 

 

OMSCHRIJVING : 

 

• Gemakkelijk te verwerken bitumenhoudende 

emulsie voor daken. 

 

GEBRUIK : 

 

• Bescherming en onderhoud van bitumen daken en 

goten. IKOpro ECO Dakonderhoud dringt diep in de 

poriën, vult kleine oneffenheden en neemt perfect de 

vorm van de ondergrond aan. 

• IKOpro ECO Dakonderhoud herstelt, voedt en 

onderhoudt de bestaande dakdichting zodat de 

levensduur ervan wordt verlengd. 

• IKOpro ECO Dakonderhoud herstelt, voedt en 

onderhoudt de bestaande dakdichting zodat de 

levensduur ervan wordt verlengd. 

• IKOpro ECO Dakonderhoud niet gebruiken voor 

daken onderhevig aan voetverkeer. 

 

 

VERWERKING : 

 

• De ondergrond moet schoon zijn en vrij van vet, olie, 

vuil en losse materialen. 

• Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen 

met IKOpro Stop Groene Aanslag. 

• Herstel blazen en scheuren met IKOpro Dakpasta en 

verstevig indien nodig met het Teknostrip 

versterkingsvlies.  

• Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen 

dakbedekking eerst voorzien van een laag primer: 

IKOpro ECO Primer.  

• Breng IKOpro ECO Dakonderhoud in twee lagen aan 

met een borstel of roller, tussentijd van 24 uur. 

• Raadpleeg het weerbericht voor uw streek alvorens 

met het werk te beginnen. Dit product moet 24 uur 

drogen en het mag niet worden aangebracht bij vorst 

(onder de 5 °C) of wanneer er regen/vorst verwacht 

wordt tijdens het aanbrengen en drogen. 
 

 

VERBRUIK : 

 

• 1,5 m²/L/laag 

 

VERPAKKING : 

 

• Bus van 5L en 25L  

 

REINIGEN : 

 

• Met water terwijl het product nog nat is of met 

white spirit als het opgedroogd is. 

 

OPSLAG : 

 

• Bescherm de blikken tegen vorst tijdens opslag, 

transport en gebruik. Om het risico van morsen te 

vermijden, moet het product altijd stevig rechtstaand 

worden opgeslagen en getransporteerd. 

 

 
 
 
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 . 

 


