ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN

MS detail

Exclusief voor de professional

®

Nebiprofa:
De zekerheid van kwaliteit
• Meer dan 65 jaar ervaring in:
- bitumen dakbedekkingen
- vloeibare bitumen producten
- productietechnologie
- verwerkingstechnieken
- dakbedekkingsconstructies
- kennis en advisering
• Gecertificeerd volgens ISO 9001-2000
• Gecentraliseerde productie in de fabrieken van de IKOgroep waar Nebiprofa sinds 2000 deel van uitmaakt.
• Binnen de IKO-groep is Nebiprofa een modern
kenniscentrum waar nieuwe recepturen en
technologieën worden ontwikkeld en getest.
Zowel voor bitumen kunststof dakbanen, vloeibare

IKO setting the standard
Met meer dan 30 fabrieken wereldwijd is IKO een speler
van wereldformaat en een toonaangevend producent van
dakbedekkingsmaterialen, isolatiematerialen en oplossingen voor waterdichting. Daarnaast heeft IKO een aantal
jaren ervaring en technische expertise in ‘eco’ producten,
zoals Spectraplan TPE dakbanen, ‘solventvrije’ vloeibare
waterdichtingsproducten en producten voor reparatie in de
wegenbouw op basis van koolzaadoliën.
IKO is zich niet alleen bewust van de wereldomvattende
milieuproblematiek, maar IKO engageert zich en neemt
hierbij ook haar verantwoordelijkheid door het ontwikkelen
van innoverende producten voor de bouw onder de naam
IKO energy concepts. Enkele voorbeelden zijn de productie
van hoogwaardige isolatiematerialen, groendaksystemen,
warmte reﬂecterende dakbanen en ﬂexibele foto-voltaïsche
zonne-elementen.

bitumenproducten als thermische isolatiematerialen is
Nebiprofa een trendsetter.

IKO onderscheidt zich door
expertise in dakbedekkingsmaterialen
expertise in vloeibare producten
expertise in thermische isolaties
expertise in advisering en uitvoering
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IKO in Noord-Amerika

IKO in Europa

www.iko.com

www.iko.eu
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Reflect Finish Coat
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PRIMERS
QUICK PRIMER / SPRAY

Sneldrogende bitumineuze hechtprimer
OMSCHRIJVING
• Sneldrogende bitumineuze primer voor het
activeren en voorbereiden van ondergronden
waarop bitumineuze dakproducten aangebracht
gaan worden.

• Voor de Spray:
- Spuitbus voor gebruik goed schudden tot de
kogel goed hoorbaar is.
- Afstand tot het te behandelen oppervlak
circa 30 cm.

TOEPASSING
• Als hechtverbeteraar bij gebruik van
bitumineuze dakbanen en vloeibare IKOpro
onderhoudsproducten.
• Toepasbaar op vele ondergronden, zoals beton,
baksteen, metaal en bestaande (gemineraliseerde)
bitumineuze dakbedekkingen. De Spray is ook
toepasbaar op aluminium en lood.
• Niet gemineraliseerde APP gemodificeerde
dakbanen, geen primer gebruiken maar
afvlammen.
• Speciaal ontwikkeld voor onderhoudsdoeleinden.

VERBRUIK
• Metaal 10-15 m²/liter
• Beton 3-4 m²/liter
• Bitumen ca. 5 m²/liter
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 of 25 L
• Spuitbus van 500 ml

VERWERKING
• Alle oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij
te zijn.
• Breng IKOpro Quick Primer in één dunne laag aan
met een kwast, roller of een spuitpistool.
• Droogtijd ongeveer 1 uur en 1/2 uur indien
gebruik Spray, afhankelijk van de ondergrond en
de weersomstandigheden.

SA BITUMEN PRIMER

Bitumineuze primer voor zelfklevende dakbanen
OMSCHRIJVING
• Sneldrogende bitumineuze primer gemodificeerd
met elastomeren voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumineuze dakbanen aangebracht gaan worden.
TOEPASSING
• Als hechtverbeteraar bij gebruik van zelfklevende
bitumineuze dakbanen.
• Toepasbaar op vele ondergronden, zoals beton,
baksteen, hout, metaal en bestaande (gemineraliseerde) bitumineuze dakbedekkingen.
• Niet gemineraliseerde APP gemodificeerde dakbanen, geen primer gebruiken maar afvlammen.
VERWERKING
• Alle oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij
te zijn.
• Voor gebruik de primer goed roeren.

IKOPRO ACTIVATOR

VERBRUIK
• Metaal 10-15 m²/liter
• Beton 3-4 m²/liter
• Bitumen ca 5 m²/liter
• Hout 10-12 m²/liter
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 of 25 L

Hoogwaardige contactlijm voor een duurzame hechting op
het verticale vlak
OMSCHRIJVING
• Activator is een gebruiksklare contactlijm voor het
verlijmen van de SafeStick prevent dakbanen in
het verticale vlak.
TOEPASSING
• Voor het verlijmen van SafeStick prevent Top
en Base op verticale ondergronden zoals; hout,
beton, metaal en bitumen. Ook geschikt voor de
verlijming van IKO reflect FA in het vlak.
VERWERKING
• Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
• Verwerking bij droog weer.
• Beide zijden voorzien van Activator.
• Activator vol en zat aanbrengen met airless spuit,
stugge kwast of fijn getande kitstrijker.
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• Breng IKOpro SA Bitumen primer in één dunne laag
aan met een kwast of roller. Op poreuze ondergronden 2 lagen SA Bitumen primer aanbrengen.
• Droogtijd ongeveer 1 uur afhankelijk van de
ondergrond en de weersomstandigheden. Binnen
4 uur de zelfklevende dakbaan aanbrengen.
• Voorkom dat stof in de primer waait.
• De SA Bitumen primer niet verdunnen.

• Minimale verwerkingtemperatuur +5°C.
• Droogtijd voor verkleving 5 tot 10 minuten,
afhankelijk van de buitentemperatuur.
• Dakbaan kleven op het oppervlak en stevig
aanrollen met een rubber aandrukrol.
• Na enkele uren nogmaals aanrollen.
VERBRUIK
• Afhankelijk van ruwheid van de ondergrond is het
verbruik per zijde ca. 150-250 gr/m².
REINIGEN / VERPAKKING
• Gebruikte gereedschappen reinigen met
ethylacetaat of benzine.
• Verpakking in een bus van 4,5 kg.

DAKLIJMEN
KOUDE KLEEFSTOF

Kleefstof voor leislag
OMSCHRIJVING
• Vloeibare bitumineuze Koude kleefstof voor
het kleven van leislag op een bitumineuze
dakbedekking.
• Afgewerkt met leislag biedt Koude kleefstof hoge
weerstand tegen veroudering en UV-straling.
• Koude kleefstof kan gebruikt worden op alle
bitumineuze dakbedekkingen. Met uitzondering
van APP gemodificeerde bedekkingen.

VERWERKING
• De ondergrond dient eerst schoon, droog, vet- en
stofvrij te zijn.
• Blazen en barsten herstellen met IKOpro
Dakonderhoud.
• Ondergrond voorbehandelen met IKOpro
Quickprimer.
• Breng IKOpro Koude kleefstof aan met een
dakwisser of roller en strooi de leislag direct in.

TOEPASSING
• Bescherming en onderhoud van alle soorten
gedegenereerde bitumineuze daken (geen
shingles).

VERBRUIK
• 2 tot 3 m²/liter
• Te dik aanbrengen van Koude kleefstof kan
craquelévorming tot gevolg hebben.
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 25 L

PU-LIJM

PU-lijm voor isolatieplaten
OMSCHRIJVING
• Elastisch blijvende één-component
vochtuithardende polyurethaan lijm met een licht
opschuimend vermogen en een grote hechtkracht.
• Dankzij het opschuimend vermogen van de PUlijm zorgt deze voor een goede verankering aan
de ondergrond.
TOEPASSING
• Verkleven van dakisolatie en bitumineuze
dampremmende lagen.
• PU-lijm hecht op diverse ondergronden
zoals: geprofileerde staalplaten, bitumineuze
dakbedekking, beton en hout.
• De toepassing van PU-lijm in combinatie met
de dakisolatie dient altijd geverifieerd te zijn in
het KOMO attest-met-productcertificaat van de
betreffende dakisolatie.
VERWERKING
• Ondergrond dient vlak, droog, schoon, vet- en
stofvrij te zijn.

HOOGWAARDIGE DAKLIJM

• Oneffenheden in de ondergrond mogen niet meer
bedragen dan 5 mm.
• Streepsgewijs uit de bus gieten, strepen met een
breedte van 0,5 cm, h.o.h. 25 cm.
• Isolatieplaten of dampremmende laag direct in de
lijm aanbrengen en stevig aandrukken.
• Verwerkingstemperatuur:
minimaal 5°C – maximaal 30°C.
• Verwerkingstijd: maximaal 20 minuten afhankelijk
van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
VERBRUIK
• Ca. 0,2 kg/m², afhankelijk van de ondergrond, het
te verkleven materiaal en het dakoppervlak.
• De bus is voorzien van een schenktuit.
REINIGEN / VERPAKKING
• Trichloorethaan of methyleenchloride. Uitgeharde
lijmresten kunnen slechts mechanisch verwijderd
worden.
• Bus van 6,5 kg.

Bitumineuze daklijm met grote hechtkracht
OMSCHRIJVING
• Hoogwaardige Daklijm is een koud verwerkbare
bitumineuze lijm voor het volledig kleven van
bitumineuze dakbanen.
• De lijm is voorzien van een speciale vezel
waardoor de hechtkracht sterk verbetert en de
lijm flexibel blijft.
TOEPASSING
• Voor het volledig verkleven van bitumineuze
dakbanen op bitumineuze ondergronden in
nieuwbouw en renovatie.
• Voor een volledig overzicht van de mogelijke
toepassingen raadpleeg het KOMO attest-metproductcertificaat van de betreffende dakbaan.
VERWERKING
• De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te
zijn.

• Ondergrond voorzien van een hechtlaag van
IKOpro Quick primer.
• Primer laten drogen.
• Breng IKOpro Hoogwaardige Daklijm aan met een
dakwisser of roller.
• Gebruik als dakbaan de Profatec prevent cool,
Armour cool of Armour cool mineraal.
• Rol de dakbaan uit in de daklijm en druk stevig
aan.
• Overlappen en details sluiten middels een brander
of een föhn.
VERBRUIK
• 1 - 2 kg/m² afhankelijk van de ondergrond.
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 of 25 kg
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REPARATIE & ONDERHOUD
DAKONDERHOUD

Soepele levensduur verlengende coating
OMSCHRIJVING
• Halfvloeibare, soepele bitumineuze coating
versterkt met kunststofvezels voor het verlengen
van de levensduur van het te behandelen
oppervlak.
• Afgewerkt met fijn grind of leislag biedt IKOpro
Dakonderhoud hoge weerstand tegen veroudering
en UV straling.
• Anti-corrosief en zuurbestendig.
TOEPASSING
• Bescherming en onderhoud van alle soorten
gedegenereerde bitumineuze daken, goten, alle
soorten golfplaten en gegalvaniseerd staal (geen
shingles).
VERWERKING
• De ondergrond dient schoon, droog, vet- en
stofvrij te zijn.

ECO DAKONDERHOUD

TOEPASSING
• Bescherming, waterdichting en onderhoud
van bitumen daken, asfalt, beton, met vezel
verstevigde cementlagen, metaal en gelijkaardige
oppervlakken, zij het vlak, hellend of verticaal.
• Uitstekende hechting aan de ondergrond, ideaal
voor oneffen oppervlakken of rond moeilijke
vormen en contouren.
VERWERKING
• De ondergrond moet stevig, schoon en vetvrij
zijn. Alle structurele herstellingen moeten indien
nodig voor het aanbrengen zijn uitgevoerd. Mos
of licheen moet worden verwijderd met een harde
borstel en het oppervlak moet worden behandeld
met IKOpro Anti-Mos alvorens verder te gaan.
Poreuze oppervlakken zoals beton of met vezel
verstevigde cementlagen moeten vooraf worden

REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 of 25 L

behandeld met IKOpro Quick Primer. Laat drogen
alvorens verder te gaan.
• 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 de tijd voor
het aanbrengen en drogen.
• Breng een eerste laag aan op het dakoppervlak
met een borstel of roller en gebruik ongeveer
0,6 Liter/m². Breng een tweede laag aan met
dezelfde methode en dezelfde dekking. De eerste
laag moet volledig droog zijn alvorens de tweede
aan te brengen.
• Raadpleeg de technische fiche voor richtlijnen
over specifieke toepassingen.
VERBRUIK
• 1,5 m²/Liter/laag
REINIGEN / VERPAKKING
• Water
• Plastic bus van 5 of 25 L

•
•
•
•

Onbrandbaar
Solventvrij
Niet toxisch
Milieuvriendeijk

Mosbestrijding
OMSCHRIJVING
• Gebruiksklaar product voor de bestrijding
van mossen, algen en zwammen op alle
buitenoppervlakken.
• Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt
door mossen.
• Beschadigt de ondergrond niet.
TOEPASSING
• Bedoeld voor de bestrijding van korstmos,
mossen, algen en zwammen op alle
buitenoppervlakken zoals tegels, leien, steen,
gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze
dakbanen en shingles.
VERWERKING
• Plan een periode van circa 24 uur droog weer.
• Verwijder eerst alle overtollige mos met een
bezem of een hogedrukreiniger.
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VERBRUIK
• Circa 0,3 – 0,5 m²/liter per laag.

Dakonderhoud op waterbasis
OMSCHRIJVING
• Met de borstel aan te brengen, gemakkelijk te
verwerken bitumenhoudende waterdichtmakende
emulsie voor daken.

ANTI-MOS

• Op plaatsen met mos of korstmos, oppervlak eerst
behandelen met IKOpro Anti-mos.
• Blazen en barsten herstellen met IKOpro
Dakpasta.
• Ondergrond impregneren met sneldrogende
IKOpro Quick primer.
• IKOpro Dakonderhoud aanbrengen in twee lagen
met een luiwagen of roller, droogtijd tussen de
lagen 24 uur.
• Afwerken met leislag of fijn grind.

• Breng IKOpro Anti-Mos overvloedig aan met een
kwast, roller of verstuiver.
• Laat het product inwerken tot het mos een
grijszwarte kleur krijgt.
• Bij aanhoudende groei de behandeling herhalen.
NIET SPOELEN.
• Verwijder dode resten van mossen en algen met
een harde borstel.
VERBRUIK
• 5-10 m²/liter, afhankelijk van de hoeveelheid mos.
REINIGEN / VERPAKKING
• Water
• 5 of 25 L

STICKALL

Professionele duurzame elastische kit en kleefstof
OMSCHRIJVING
• Sterk elastische bitumineuze kit op basis van
hoogwaardige bitumen gemodificeerd met
speciaal geselecteerde SBS.
• Zeer hoge permanente hechtkracht op vele
bouwmaterialen zoals bitumineuze ondergronden,
hout, metalen, steen, kunststoffen, glas, beton en
gasbeton.
• Hecht op vochtige ondergronden.
• Hoge UV-bestendigheid en weerstand tegen
afzakken bij hoge temperaturen.
• Blijvend soepel.
TOEPASSING
• Afdichten van horizontale voegen bij glas,
natuursteen, metalen, enzovoort.
• Repareren van bitumineuze dakbedekking.

• Als kleefstof voor o.a. het vastzetten van
bliksemafleiding op daken.
• Uitvoeren van noodreparaties, zelfs onder
vochtige omstandigheden.
VERWERKING
• De ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn.
• Ingeval van natte ondergronden de spuitmond op
het oppervlak houden en de kit in een rustig en
gelijkmatig tempo verwerken.
VERBRUIK
• Afhankelijk van de diepte en ernst van de te
herstellen schade.
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• Aluminium kokers van 310 ml

• Hecht onmiddellijk, ook op vochtige ondergronden.
• UV-bestendigheid.
• Lange houdbaarheid door aluminium koker.
• Blijvend soepel.
• Hoge permanente kleefkracht.

DAKPASTA

Gemodificeerde bitumineuze dakreparatiepasta
OMSCHRIJVING
• Bitumineuze elastische reparatiepasta op basis
van hoogwaardig bitumen en elastomere
modificatie.
• Hoge permanente kleefkracht op bitumineuze
ondergronden, hout, metalen, beton, steen, zink
en alle soorten golfplaten.
• Biedt na afwerking met leislag of IKOpro
Alucoating een goede weerstand tegen
veroudering en UV straling.
TOEPASSING
• Herstellen van barsten, scheuren en blazen in
bitumineuze daken en goten.
• Versterken van zwakke zones in bitumineuze
ondergronden
• Afdichten van golfplaatbevestigers.
VERWERKING
• De ondergrond dient schoon, droog, stof- en
vetvrij te zijn.

• Op plaatsen met mos of korstmos, oppervlak eerst
behandelen met IKOpro Anti-Mos.
• Ondergrond impregneren met sneldrogende
IKOpro Quick primer.
• Kleine scheuren opvullen met één laag IKOpro
Dakpasta.
• Grote scheuren: verstevigen met polyesterweefsel,
aangebracht tussen twee lagen IKOpro Dakpasta.
• Blazen: kruisvormig insnijden, drogen en IKOpro
Dakpasta aanbrengen. Over het geheel twee lagen
IKOpro Dakpasta aanbrengen met daar tussen een
polyester versterkingsvlies.
VERBRUIK
• Circa 1-1,5 kg/m²
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 kg bussen
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COATINGS
ALU COATING

Zonreflecterende bitumineuze coating
OMSCHRIJVING
• Zonreflecterende bitumen aluminium dakcoating.
• IKOpro Alu Coating weerkaatst de zonnestralen
tot 80% en bespaart zo energie. Hitte wordt aldus
afgestoten. De oppervlakte temperatuur van het
dak daalt drastisch.
TOEPASSING
• Zonreflecterende coating ter bescherming van
bitumen dakbedekkingen tegen UV-straling en
veroudering door de warmte.
VERWERKING
• De ondergrond moet schoon en droog zijn en vrij
van vet, olie, vuil en losse materialen.
• Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen
dakbedekking eerst voorzien van een laag IKOpro
Bitumen (Quick) Primer.
• Grondig roeren voor en tijdens gebruik.
• Breng IKOpro Alu Dakcoating aan op het

BITUMEN BESCHERMING

ZINKRENOVATIE

VERBRUIK
• 6-8 m²/Liter per laag, afhankelijk van de
ondergrond.
REINIGEN / VERPAKKING
• White Spirit / Terpentine
• 5 of 25 L
•
•
•
•
•

Binnenklimaat regulerend
Verlaging oppervlaktetemperatuur van het dak
Hitte reflecterend
Energiebesparend
Beschermt het dak extra

Beschermende bitumineuze coating
OMSCHRIJVING
• Beschermende bitumineuze coating.
• Beschermt constructies die zich onder de grond
bevinden of in contact komen met de grond.

• Aanbrengen met een kwast of roller, aanbevolen
wordt minstens twee lagen aan te brengen. Laat
elke laag 2-4 uur drogen alvorens de volgende
aan te brengen.

TOEPASSING
• Toepasbaar als beschermlaag op beton,
metselwerk, cement, metaal en hout.

VERBRUIK
• Metalen oppervlakken: 8-10 m²/liter per laag.
• Beton en hout: 4-6 m²/liter per laag.

VERWERKING
• IKOpro Bitumen bescherming is gebruiksklaar.
• De ondergrond dient schoon, droog, vet- en
roestvrij zijn.
• Losse of afbladderende delen dienen verwijderd
te worden.

REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 5 of 25 L
• Anti-corrosiebescherming

Goot vernieuwer op basis van polyurethaan
OMSCHRIJVING
• Twee component zinkkleurige coating, op
basis van blijvend elastische polyurethanen, ter
bescherming van metalen daken en zinken goten.
• Vormt na uitharding een volledig glad, slijtvast
en reflecterend oppervlak, ongevoelig voor UVstraling en andere agressieve milieu-invloeden
(zuurbestendig).
• Naadloze onderhoudsvrije coating.

• Zichtbare perforaties dichten met afplaktape om
wegvloeien te voorkomen.
• Scheuren verstevigen met glasvlies tussen twee
lagen Zinkrenovatie.
• Component A en B in de bus mengen en in één
keer de coating uitgieten op de voorbehandelde
ondergrond en verdelen met een kwast, zodat een
zelf nivellerende laag wordt gevormd.
• 1 laag volstaat.

TOEPASSING
• Duurzaam beschermen en herstellen van oude
metalen daken en goten, die door corrosie en zure
regen zijn aangetast.
• Preventief beschermen van nieuwe metalen
ondergronden.
• Verlengt de levensduur van metaal, zink, lood,
aluminium en koper.

VERBRUIK
• circa 2,5 m²/bus.
• circa 8 m²/bus in een goot ontwikkelde breedte
30 cm.

VERWERKING
• Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij
te zijn.
• Geoxideerde gedeelten opruwen met een
staalborstel, nieuwe ondergronden ontvetten met
aceton.
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dakoppervlak 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.

REINIGEN / VERPAKKING
• Trichloorethaan, methyleenchloride.
Uitgeharde Zinkrenovatie kan slechts mechanisch
worden verwijderd.
• Bus 1,5 L bestaande uit: 1,2 L basiscomponent en
0,3 L harder.

FUNDERING

Hoogwaardige waterafstotende coating
OMSCHRIJVING
• Hoogwaardige waterdichte vloeistof, dampwerend
membraan en waterafstotende laag voor
funderingen en ingegraven constructies.
Doeltreffende barrière voor water en waterdamp
die een flexibel membraan vormt na het
uitharden.
• Gemakkelijk aan te brengen en geschikt voor
gebruik op de meest veeleisende locaties.
TOEPASSING
• Waterdicht maken van fundamenten, steunmuren,
scheuren, stalen zuilen en balken.
VERWERKING
• De ondergrond moet stevig, schoon en vetvrij zijn.
Alle losse delen moeten worden verwijderd en
holtes in de structuur moeten worden opgevuld
met cementmortel voor een effen en gladde

ECO FUNDERING

afwerking. Alle scherpe, uitstekende delen moeten
worden verwijderd om een effen oppervlak te
verkrijgen.
• IKOpro Fundering moet in de aanbevolen
hoeveelheid worden aangebracht met een harde
borstel.
• Raadpleeg de technische fiche voor richtlijnen
over specifieke toepassingen.
VERBRUIK
• Metalen oppervlakken: 1e laag 2,5 m²/liter,
2e laag 2,5 m²/liter
• Alle andere oppervlakken: 1e laag 1,5 m²/liter,
2e laag 2,5 m²/liter
REINIGEN / VERPAKKING
• White-spirit
• Blikken van 5 en 25 L

Funderingscoating op waterbasis
OMSCHRIJVING
• Hoogwaardige, met een borstel aan te brengen
waterwerende emulsie met synthetische
rubberlatex die zorgt voor een waterdicht en
dampwerend, zwart elastomeer membraan.
• Beperkte geur, met uitzonderlijke flexibiliteit en
scheurweerstand, zelfs bij lage temperaturen.
Uitstekend bestand tegen sulfaten en andere
bodemzouten.
TOEPASSING
• Het waterdicht maken van beton, baksteen,
betonblokken en metselwerk, waarbij verticale
oppervlakken afgewerkt worden met een
pleistersysteem op basis van gips.
• Dampwerende laag voor betonnen vloeren.
• Behandeling van kelders.
VERWERKING
• De ondergrond moet stevig, schoon en vetvrij zijn.
Op metselwerk kan een dunne laag mortel van
zand en cement vereist zijn om het oppervlak te
nivelleren. Poreuze en warme, droge oppervlakken
moeten worden bevochtigd met schoon, koud
water.
• De temperatuur tijdens plaatsing moet minstens
5°C zijn en mag na toepassing van het product
niet zakken onder de 5°C alvorens het product is
uitgehard.
• Goed roeren voor en af en toe tijdens het
gebruik en IKOpro Eco Fundering Egaal en in één
richting aanbrengen met een borstel. Niet als
verf gebruiken. Grondig laten drogen alvorens de
volgende lagen aan te brengen. De totale dikte
van de gedroogde lagen moet minstens 1,0 mm
bedragen. Niet aanbrengen tijdens vochtig weer
of wanneer er regen of vorst wordt voorspeld.
Altijd zorgen voor een goede ventilatie.

• Bij verticale toepassing zijn 3 lagen vereist, die
moeten worden bedekt met een 13 mm dikke laag
van op gips gebaseerd pleister. Bij horizontale
toepassing zijn 2 lagen vereist, die met behulp
van een spaan van ten minste 50 mm moeten
worden bedekt met 1:3 cement en gewassen
scherp zand. In alle situaties moet de eindlaag
van Eco Fundering worden gemengd met zuiver
scherp zand, voordat de afwerkingslaag wordt
aangebracht.
• Bij toepassing op ondergrondse muren en
funderingen moet het membraan volledig worden
ondersteund om weerstand te bieden aan de
externe waterdruk.
• Raadpleeg de technische fiche voor richtlijnen
over specifieke toepassingen.
VERBRUIK
• Vloeren: 1e laag 1 m²/Liter, 2e laag 1,5 m²/Liter
• Muren: 2 m²/Liter (per laag)
REINIGEN / VERPAKKING
• Water
• Plastic bus van 5 of 25 L

• Flexibel, bestand tegen bewegingen
van het gebouw
• Naadloze bescherming
• BBA-keuring
• Solventvrij
• Niet toxisch
• Milieuvriendelijk
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WATERDICHTINGSSYSTEMEN OP BASIS VAN HARSEN
ACRYL PRIMER

Waterige hechtprimer
OMSCHRIJVING
• Waterige hechtlaag voor acrylcoatings en -verven.
TOEPASSING
• Aanbevolen als hechtprimer bij alle IKOpro
Acrylaatcoatings of -verven, zoals IKOpro
Leienverf en IKOpro Muurverf.
• Het gebruik van IKOpro Acryl Primer is verplicht bij
poederige of poreuze ondergronden, of wanneer
er risico is van opstijgend vocht.
VERWERKING
• De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.

LEIENVERF

VERBRUIK
• Ca. 0,200 L/m², in één of twee lagen.
REINIGEN / VERPAKKING
• Onmiddellijk met water.
• 5 of 25 L

Leienverf/Lithofix
OMSCHRIJVING
• Matte verf, antracietkleur, voor daken op basis
van acrylharsen.
TOEPASSING
• Decoratieve, vochtwerende en ademende verf
voor daken: kunstleien, dakpannen, vezelcement,
bitumineuze dakbanen.
• Geschikt voor het verven van masten, afsluitingen,
betonnen of stenen muren.
VERWERKING
• De ondergrond mag licht vochtig zijn, maar moet
schoon, stof- en vetvrij zijn.
• Verwijder losse deeltjes.
• Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.

MUURVERF

• Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
• Het product aanbrengen met een borstel, roller of
airlesspistool. Toepassen bij temperaturen tussen
5°C en 35°C (tijdens de verwerking, zowel als
tijdens de droogtijd), niet bij regenachtig of mistig
weer.

• Op poreuze ondergronden een laag IKOpro Acryl
Primer aanbrengen.
• Voor gebruik het product goed omroeren.
• Het product aanbrengen met een borstel, roller of
airlesspistool. Toepassen bij temperaturen tussen
5°C en 35°C (tijdens de verwerking, zowel als
tijdens de droogtijd), niet bij regenachtig of mistig
weer.
VERBRUIK
• Ca. 0,200 L/m², in één of twee lagen.
REINIGEN / VERPAKKING
• Onmiddellijk met water.
• 5 of 25 L

Vochtwerende bescherming voor muren
OMSCHRIJVING
• Halfglanzende muurverf op basis van
acrylaatharsen, voor een vochtwerende
bescherming.
TOEPASSING
• Decoratieve verf voor binnen- en buitenmuren.
• Geschikt voor het verven van baksteen,
cementbepleistering, metselwerk, vezelcement,
beton, pleisterkalk,...
VERWERKING
• De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
• Verwijder losse deeltjes.
• Mossen en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.

• Op poreuze ondergronden een laag IKOpro Primer
Acryl aanbrengen.
• Voor gebruik het product goed omroeren.
• Het product aanbrengen met een borstel, roller of
airlesspistool. Toepassen bij temperaturen tussen
5°C en 35°C (tijdens de verwerking, zowel als
tijdens de droogtijd), niet bij regenachtig of mistig
weer.
VERBRUIK
• Ca. 0,200 L/m², in één of twee lagen.
REINIGEN / VERPAKKING
• Onmiddellijk met water.
• 5 of 25 L
• Waterdicht
• Ademend
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GEVELBESCHERMER

Transparante waterafstoter voor buitenmuren
OMSCHRIJVING
• Kleurloze, waterafstotende coating voor
buitenmuren.
• Muurimpregnatie op basis van vochtwerende
siloxaanharsen.
TOEPASSING
• Om poreuze materialen, zoals bakstenen, mortel,
beton e.d. waterafstotend te maken.
• Preventieve behandeling van constructies die
aanhoudend te lijden hebben van de regen.
• Niet geschikt voor de behandeling van blauwe
steen.
VERWERKING
• De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn. Eventueel aanwezige salpeteruitslag
eerst grondig verwijderen.

MUUR INJECTIE KIT

VERBRUIK
• 0,25 tot 1,20 L/m², afhankelijk van de ondergrond.
REINIGEN / VERPAKKING
• Onmiddellijk met White-Spirit/Terpentine
• Blikken van 5 of 25 L
• Ademende muur
• Waterafstotend

Muur injectie tegen opstijgend capillair vocht
OMSCHRIJVING
• Behandeling van muren tegen opstijgend
grondvocht.
• Compleet systeem d.m.v. diffusietechniek.
• Werkzaam na 48 uur.
TOEPASSING
• Definitieve vochtbarrière voor volsteense binnenen buitenmuren.
• Doeltreffende behandeling tegen opstijgend
capillair vocht.
VERWERKING
• Pleisterwerk, verf- of cementlagen tot een hoogte
van één meter boven de injectiegaten (of 30 cm
boven het vochtniveau) verwijderen.
• Gaten boren om de 10 cm (max.), in twee rijen
boven mekaar, telkens afwisselend in de hoogte,
en dit op een diepte gelijk aan ¾ van de dikte van
de steen.

KLINKERBESCHERMER

• Verweerde voegen eerst vooraf herstellen. Mossen
en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
• Het product aanbrengen met een borstel, rol of
airlesspistool, in één of meerdere lagen, tot de
ondergrond volledig verzadigd is.
• De behandeling steeds uitvoeren bij temperaturen
tussen 5°C en 25°C.

• Injectiekokers op ca. 50 cm boven elk boorgat
plaatsen. Het toevoerslangetje op 2 à 3 cm
diepte in het boorgaatje plaatsen. Vervolgens het
gaatje met slangetje afdichten met mastiek of
snelcement.
• Injectiekokers vullen en 1 uur op peil houden.
• Na 24 uur de behandeling herhalen. Na 48 uur is
de injectie voltooid.
VERBRUIK
• Ca. 1,5 L per lm, per 10 cm muurdikte.
VERPAKKING
• Complete kit: 5 L inspuitvloeistof, injectiekokers,
12 toevoerslangetjes, boor diam. 10 mm,
plamuurmes, snelcement, plastieken
handschoenen.

Transparante waterafstoter voor klinkers
OMSCHRIJVING
• Transparante, vochtwerende bescherming van
betonnen of niet geglazuurde tegels, klinkers en
kasseien.
• Product op waterbasis.
TOEPASSING
• Bescherming van klinkers, tegels, kasseien, ...
• Voorkomen van vetvlekken op barbecues,
olievlekken op opritten,...
• Vertraagt de groei van mos en andere microorganismen.
• Verbetert de vorstbestendigheid.
• Frist de kleur van de ondergrond op.

• Verweerde voegen eerst vooraf herstellen. Mossen
en algen verwijderen met IKOpro Anti-Mos.
• Het product aanbrengen met een borstel, roller,
druksproeier of airless-pistool. Toepassen bij
temperaturen tussen 10°C en 35°C, niet bij
regenachtig of mistig weer.
VERBRUIK
• Ca. 0,250 tot 1 l/m², afhankelijk van de aard van
het te behandelen materiaal.
VERPAKKING
• 5 of 25 L

VERWERKING
• De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
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COMPLEXE DAKDETAILS
IKO MS DETAIL

MS detail

®

Eéncomponent coating op basis van MS polymeren
OMSCHRIJVING
• Eéncomponent coating op basis van MS Polymer,
zorgt voor een definitieve waterdichting zonder
overlapping. Bevat geen oplosmiddelen en is
reukloos.
• Extreme elasticiteit en uitstekende UV bestendigheid maken het product uiterst geschikt voor het
waterdicht maken van dakdetails, ook op moeilijk
bereikbare plaatsen.
TOEPASSING
• Waterdicht maken van complexe dakdetails, zoals
dakramen, doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen,
dakgoten, e.d.
• Aanbevolen voor het waterdicht maken
van technische daken, complexe of moeilijk
toegankelijke dakvlakken.

• Ideaal voor brandveilig detailleren
• Geen oplosmiddelen, dus
milieuvriendelijk en reukloos
• Toepasbaar op vele ondergronden
• Duurzaam waterdicht

PU-COATING

VERBRUIK
• Ca. 1,7 kg/m².
REINIGEN / VERPAKKING
• Terpentine
• 3,5 of 7 kg

• Geen primer nodig, dus snelle en
eenvoudige verwerking
• Gebruiksklaar systeem,
roeren niet nodig
• Zeer hoge chemische resistentie

®

Hoogwaardige watergebaseerde PU coating
OMSCHRIJVING:
• Hoogwaardige watergebaseerde PU coating voor
de afwerking van IKO Reflect dakbanen.

VERWERKING:
• Product manueel oproeren
• Toepassen met borstel, kwast of rol in één laag

GEBRUIK:
• Coaten van zwarte bitumenrupsen van IKO Reflect
dakbanen.
• Retoucheren van zwarte vlekken op IKO Reflect
dakbanen
• Afwerking van dakdetails op IKO Reflect dakbanen

VERBRUIK:
• 250 g/m²
REINIGEN / VERPAKKING:
• water
• 2.5 L
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VERWERKING
• Goede hechting zonder primer op bitumen, hout,
zink, koper, roestvrij staal, baksteen beton,
hard PVC, polyester…
• De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij en
vrij van losse delen te zijn.
• Coating kan aangebracht worden met borstel,
roller of spatel.
• Meer specifieke informatie kunt u vinden in de
verwerkingsrichtlijnen.
• Niet roeren.

