
CONTI DAKCOATING

Technische Informatie

Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating

Productbeschrijving

Eigenschappen
Matte, watergedragen, elastische, witte dakcoating. Waterafsto-

tend. Zonlichtrefl ecterend (SRI-index: 111). Hoge UV-besten-
digheid, waardoor er weinig kans op verpoedering is. Zeer goed 
bestand tegen agressieve mileu invoeden, zoals smog.  Zorgt voor 
lagere binnentemperatuur en verlengt de levensduur van het dak.

Toepassingsgebied
Conti Dakcoating is geschikt voor vrijwel alle dakpannen en platte 
dakbedekkingen, bestaande uit bitumen, metaal, beton, asbestce-
ment en kunststof, waarop geen stilstaand water blijft staan.

• Eenvoudig verwerkbaar

• Elastisch

• Hoge UV-bestendigheid

Technische gegevens

Toepassingsgebied

Kleuren¹

Verpakkingsgrootte

Soortelijk gewicht

Verbruik²

Opslag³

Bindmiddelbasis

Natte afwrijfklasse*

Dekkingsklasse*

Glansgraad*

EU-VOC 
Grenswaarde

Aanbevolen laagdikte

* Naar DIN EN 13 300
¹) Met behulp van Conti® Profi Color® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifi eke 
eigen- schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden. 
²) De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een proefopzet op het betref-
fende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbewerkingen. 
³) In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.
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Buiten

Wit en aan te kleuren met 
Conti Profi Color

12,5 Liter

ca. 1,06 gr/cm³

ca. 250 ml/m²

Koel en droog ca. 1 jaar

Dispersie Acrylaat

Klasse 2

Klasse 2 bij 6 m²/l

Mat

(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010)
Dit product bevat max. 30 g/l.

Nat ca. 500 µm / droog ca. 400 µm. 
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Ondergrondvoorbehandeling

Ondergrond
De ondergrond dient stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij 
te zijn. Het weer dient enkele dagen droog te blijven na 
aanbrengen.

Voorbehandeling
Evenuteel aanwezige algen en mossen verwijderen. 
Bitumen ondergronden hebben geen voorbehandeling 
nodig. Alle andere ondergronden moeten eerst worden 
voorbehandeld.
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Verwerking

Materiaalinstelling
Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Materiaalkleuring
Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weer-
bestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij 
te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigen- 
schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en 
kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes
Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten.
Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten 
minste 5 °C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. 
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3 °C boven het 
dauwpunt te liggen.

Verwerking
Om de vereiste laagdikte te behalen dienen 2 lagen te 
worden gerold. Wanneer er gekozen wordt om te spuiten 
volstaat 1 laag. Afhankelijk van de ondergrond en verwer-
kingsmethode kan tot maximaal 5% water worden toege-
voegd. 

Overschilderen/droogtijd
Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uren 
tastdroog en overschilderbaar. Belastbaar na ca. 3 da-
gen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een 
navenant langere droogtijd aanhouden. Neerslag of water 
vermijden.

Reinigen van gereedschap
Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het mate-
riaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik 
schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.
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Belangrijk

Speciale aandacht
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet ina-
demen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie 
zorg dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruim- 
ten. Bij contact met de ogen en de huid direct grondig met 
water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond 
laten lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van
de verf dient vermeden te worden. Tijdens het verwerken 
de grond afdekken.

Technisch advies
Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle 
ondergronden en verftechnische problemen behandeld 
worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelf-
sprekend technisch advies inwinnen.
E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00
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