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Coating voor daken. 
 
Toepassing: 
• Bitumendakbedekking (zelfs met zand 

ingestrooid) 
• Betonnendaken 
• Ethernietplaten 
• Aluminium, zink, staal en koper 
• Hard P.V.C. en glasversterkt polyester 
• Niet geheel dichte daken en dakbedekking 
 
Eigenschappen: 
• Hoge elasticiteit (ook bij lage temperaturen tot -

20°C) 
• Bevat geen oplosmiddel, weekmakers of bitumen 
• UV bestendig 
• Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden 

en milieubelasting 
• Waterdicht en scheurtjes overbruggend 
• Dampdoorlatend 
• Na droging naadloze folie laag 
 
Product: 
Bindmiddelbasis: Acrylaat 
 
Kleuren:   RAL 7016, RAL 7032 en  
 RAL 3009 
 
Verpakking:  15 ltr 
 
Verbruik:  Zie tabel pagina 2 
 
Glansgraad:  Zijdeglanzend 
 
Dichtheid:  Ca. 1,40 g/cm3  
 
Verdunning: Schoonwater 
 
Opslag:   Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd 
 
Applicatie   
Met blokkwast, lamsvachtroller, spuitapplicatie of 
rubberspaan. 
Airless: 
Tip: 00,21 inch 
Druk: Ca. 200 bar 
Filter: Wit 
 

 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met 
lauw water. 
 
Temperatuur: 
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en  
objecttemperatuur.  
Niet in de volle zon en niet bij een hogere 
luchtvochtigheid van meer dan 80% gebruiken.  
De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen     
+15 °C en +25 °C. 
 
Droging:  
(+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Stofdroog: Na ca. 3 uur  
Overschilderbaar: Na ca. 4,5 uur 
Regenbelastbaar: Na ca. 6 uur 
Volledige doorharding: Afhankelijk van laagdikte 

enkele dagen 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig 
en vet vrij zijn.  
Alle niet hechtende delen, zoals algen en mos, 
moeten met een hogedrukreiniger worden 
verwijderd.  
Bij extreme aangroei dient Südwest 
Schimmelreiniger te worden toegevoegd.  
 
Bitumenbedekking 
Het te behandelen oppervlak, goed en stevig 
aanvegen. Eventuele blaasjes kruislings opensnijden 
en omslaan. Eventueel aanwezig condenswater laten 
opdrogen. De omgeslagen dakbedekking met 
Südwest Dakcoating instrijken.  
Wachten tot het behandelde vlak licht aangedroogd 
is en dan de omgeslagen dakbedekking terugslaan 
en aandrukken. Bij sterk gescheurde oppervlakken 
Südwest Dakcoating met b.v. een rubberspaan 
opbrengen. Behoorlijk brede scheuren met versterkt 
kunstvezelweefsel voorbehandelen en instrijken met 
Südwest Dakcoating welke 20% met water verdund 
dient te worden.  
Het geheel nu goed laten drogen. 
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 1,0 mm. 
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Beton 
Eventueel aanwezige slikhuid geheel verwijderen. 
Niet vastzittende ondergrond verwijderen en met 
cementmortel opvullen en egaliseren. 
Het is aan te raden de gehele oppervlakte met een 
staalborstel of door natstralen voor te behandelen. 
 
Scheuren opvullen met een menging van Südwest 
Dakcoating en kwartszand in de verhouding 1:3 en dit 
eerst laten drogen alvorens verder te werken. 
Gronden met Südwest Tiefengrund, 3 dagen laten 
drogen. Bij platte betondaken waar snel plasvorming 
ontstaat of een slechte waterafvoer is, verdient het 
aanbeveling, een kunstvezelvlies te gebruiken en dan 
de coating er over aan te brengen. Elastische voegen 
en bredere scheuren met versterkte vezelband 
overplakken. Het aldus voorbereide dakoppervlak, 
met Südwest Dakcoating, 20% verdund met water 
voorgronden, inclusief dakranden etc. 
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 1,0 mm. 
 
Eternietplaten (Asbestvrij) 
Sterk verweerde Eternietplaten, zo mogelijk nat 
stralen. Goed en grondig afborstelen, met een 
staalborstel is ook mogelijk (stofmasker gebruiken). 
Het is aan te bevelen Eternietplaten tweezijdig te 
behandelen. Het aldus voorbehandelde 
dakoppervlak met Südwest Tiefengrund te gronden 
3 dagen laten drogen. 
Het aldus voorbereide dakoppervlak, met Südwest 
Dakcoating 20% met water verdund aanbrengen.  
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 0,6 mm. 
 
Aluminium, koper en zink 
Het oppervlak van dergelijke ondergronden moet 
schoon en vetvrij zijn.  
Dit kan met de Südwest Zink- en Kunststofreiniger of 
de Südwest Koper- en Aluminiumreiniger. Een 
grondlaag is niet noodzakelijk. 
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 0,6 mm. 
 
IJzer en staal 
Het oppervlak moet roestvrij worden gemaakt (min. 
SA 2,5-ST 3). Een behandeling met 2 lagen Südwest 
All-Grund is gewenst. 
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 0,6 mm. 

Hard-P.V.C. / glasvezel versterkt polyester: 
Het oppervlak voorbehandelen met Südwest Zink- 
en Kunststofreiniger. 
Met schuurpapier (korrel P280-320) dofschuren. 
Een laag Südwest Dakcoating aanbrengen met een 
droge laagdikte van minimaal 0,6 mm. 
 
Bijzondere aanbevelingen 
Betreffende daken moeten voorzien zijn van 
voldoende afschot richting de hemelwaterafvoeren. 
Südwest Dakcoating mag niet verwerkt worden als er 
een regenkans is, of mist of vorst verwacht wordt. 
Dakbedekkingen bestaande uit teerpapier en nieuwe 
bitumenlagen zonder verstrooiingen zijn niet 
geschikt voor behandeling.  
Over PUR schuim mag eerst na 7 dagen een laag 
aangebracht worden. 
Advies voor minimum droge laagdikte en de 
benodigde verbruikshoeveelheden voor 
verschillende soorten ondergronden: 
Beton- en bitumenafsluitingen minstens 1,0 mm, bij  
gebruik van kunstvezelweefsel 1,5-2,0 mm. 
Alle overige geschikte ondergronden minstens 0,6 
mm. 
Bij gebruik van kunstvezelweefsel minstens 1,5 mm. 
 
Benodigde materiaalhoeveelheid 
 
Droge  Theoretisch   Praktisch 
laagdikte verbruik ltr/m²  verbruik ltr/m² 
mm 
 
0,6 1,0 1,2 
1,0 1,6 2,0 
1,5 2,3 2,8 
2,0 3,0 3,6 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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