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DAKAFWERKING

C202 TECHNIROC AQUA 3 EN 1 
Kleurloze hydrofuge, verharder in waterige fase, met zelfreinigend karakter

Beschrijving

• TECHNIROC AQUA is een kleurloos 3-in-1-product in waterige 
fase voor sanering, mineralisatie en waterdicht maken van 
daken, op basis van een formule met siloxaan dat chemisch 
geënt is op een acrylnetstructuur;

• TECHROC AQUA is klaar voor gebruik en bestemd voor de 
bescherming van daken met pannen van beton, van terracotta, 
met kunst leien…;

• TECHNIROC AQUA vertraagt sterk het opnieuw verschijnen van 
mos en verlengt de levensduur van het dak;

• TECHNIROC AQUA is alleen bestemd voor gebruik op poreuze 
minerale ondergronden.

Prestaties

• TECHNIROC AQUA werd getest door het Technisch en Weten-
schappenlijk Centrum voor de Bouw (WTCB), rapport nr. HD 
340/133-154;

• Testrapporten betreff ende waterabsorptie, stoomdoorlating en 
versnelde veroudering.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen

Saneringsproduct:

• Heeft een curatieve en een duurzame preventieve werking.

Mineraliserend en verhardend product:

• De nano-emulsie zorgt voor een uitstekende penetratie in de 
ondergrond, met een sterk permanente mineraliserende wer-
king;

• Verhoogt de weerstand van de oppervlakken tegen slijtage en 
afschuring;

• Verhoogt de cohesie van de pannen en blokkeert het schilferen;

Waterafstotend product:

• Bescherming tegen vervuiling en tegen atmosferische invloeden;

• Vermindert vorstschade;

• Vermindert de waterabsorptie in de pannen en vertraagt de vor-
ming van mos en korstmossen;

• Vergemakkelijkt het onderhoud van de ondergrond, dankzij het 
zelfreinigende karakter van het waterafstotend product.

Eigenschappen

• Niet-fi lmvormend systeem – voorkomt het gevaar voor afblad-
dering en afschilfering;

• Impregnerend systeem – dringt sterk door in de ondergrond;

• Toegevoegde verharder – verhoogt de weerstand van de onder-
grond;

• Toegevoegd waterafstotend product;

• Bevat geen vulstoff en;

• Zonder externe weekmaker;

• Niet-ontvlambaar en niet-toxisch;

• Laat de ondergrond ademen. 

W.T.C.B.

  TERRACOTTA PANNEN 
EN NATUURLIJKE LEISTEEN

 KLEURLOZE HYDROFUGE
 VERHARDENDE WERKING
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Toepassing 

Voorbereiding van de ondergrond 

Ondergrond die bedekt zijn met mos, korstmossen en algen moeten 
eerst afgeborsteld en afgekrabd worden.
De ondergrond voorbereiden door een fungicide-algicide van het 
type TECHNICIDE + (toelatingsnummer 1904  B) of TECHNICIDE + 
CONCENTRAAT (7 tot 15 x te verdunnen met water, afhankelijk van 
de porositeit van de ondergrond) aan te brengen, 24 uur voor de 
behandeling met TECHNIROC AQUA 3 in 1.

Aanbrengen van het product

• Aanbrengen met een kwast, met een AIRLESS pistool of door 
verstuiving bij lage druk (TECHNISPRAY 10), op zuivere, droge of 
lichtjes vochtige en goed samenhangende materialen;

• Het aantal lagen (nat op nat) en de hoeveelheid product moeten 
zo bepaald worden dat er geen fi lm achterblijft na het opdrogen 
(voorafgaande test);

• Het aanbrengen met een spuitpistool moet vermeden worden 
bij winderig weer;

• Rendement: 100 – 200 ml/m2, afhankelijk van de porositeit van 
de ondergrond; 

• Minimumtemperatuur voor het aanbrengen: 12°C;
• Maximaal vochtgehalte van de ondergrond: 5%;
•  Maximale relatieve vochtigheid van de lucht: 75%;

Voorzorgsmaatregelen 

• TECHNIROC AQUA  3 in 1 niet aanbrengen op een pas met water 
schoongemaakte ondergrond of na een regenbui;

• Onvoldoende doordringing van het product in de ondergrond 
vermindert de doeltreff endheid van de behandeling;

• Periodiek onderhoud (verstuiving van TECHNICIDE+) zoals bij 
nieuwe daken is aanbevolen, zelfs na het aanbrengen van TECH-
NIROC AQUA 3 in 1;

• TECHNIROC AQUA 3 in 1 mag niet gebruikt worden op niet-
poreuze ondergronden, zoals gelakte dakpannen, niet-poreus 
terracotta, natuurlijke leisteen;

• Afscherming van de accessoires van het dak (dakgoten, dakra-
men…) is aanbevolen.

Technische kenmerken

• Uitzicht: melkachtig witte vloeistof;
• Dichtheid: 1 ± 0,02 bij 20°C;
• Viscositeit bij 20°C (6 TPM): < 150 cPs;
• Vlampunt: niet van toepassing;
• Actieve bestanddelen: 8%;
• Droogtijd: < 1 uur;
• Wijziging van de oppervlaktespanning: van 15 tot 20 mN/m;
• Doorlaatbaarheid voor waterdamp: coëffi  ciënt μ kleiner dan 1000;
• Ondoordringbaarheid voor water, volgens de methode met de 

glazen pijp: 100%;
• Bevochtgingshoek: groter dan 60°, volgens de methode ASTM 

D5946;
• Verdunningsmiddel: water;
• Schoonmaakmiddel na droging: TECHNICLEAN XL.

Verpakkingen en opslag

5 en 20 l

Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar 

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aan-

vraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

5 l 20 l
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