Aquaplan is een sterk merk met een compleet assortiment
professionele producten op maat van de doe-het-zelver.
Voor elk probleem in en om de woning biedt Aquaplan een oplossing aan.
Dit op vlak van dakbedekking, waterdichting, onderhoud en bescherming.
Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.
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OPTIMAAL BESCHERMD
TEGEN DE WEERGODEN
Aquaplan, de expert op gebied van dakdichting en waterdichting. Voor elk probleem biedt Aquaplan de juiste
oplossing. Niet alleen met betrekking tot het dak, maar ook
voor de muren en tuin. Het bewijs vind je in deze brochure.

Straffe producten die bescherming bieden tegen
alle weergoden ... doorheen het jaar.
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DE OPTIMALE BESCHERMING
VOOR JE DAK
Een plat of hellend dak beschermen, schade herstellen
of volledig vernieuwen? Aquaplan heeft een compleet
assortiment producten, inclusief accessoires, waarmee
iedereen, ook de minder ervaren doe-het-zelver, elke klus
in een handomdraai tot een goed einde brengt.

WAT WIL JE DOEN?
1. LEVENSDUUR VERLENGEN ................................6
2. BESCHERMEN .....................................................7
3. HERSTELLEN .......................................................8
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• 4 •

• 5 •
beschermt je woning.

beschermt je woning.

1. LEVENSDUUR VERLENGEN

DAK-RENOVATIE

1 kg • 4 kg • 20 kg

Waterdichte dakbekleding, extra verstevigd
met microvezels, voor het naadloos
herstellen en renoveren van oude en
beschadigde daken en goten.
• Herstelt, renoveert en onderhoudt
• Versterkt met vezels voor een
onmiddellijke waterdichting
• Uitstekend uitzet- en krimpvermogen
zonder te barsten
• Niet temperatuurgevoelig, reparaties
zelfs mogelijk bij vorst

DAK-DICHT

ELASTIC RUBBER

0,75 kg • 4 kg • 10 kg

Een super elastische en waterdichte
rubberbekleding voor het naadloos
herstellen van oude en beschadigde
bitumineuze daken. Het vormt na droging
een goed hechtende, taaie en elastische
laag.
• Herstelt en renoveert een bitumen dak
• Optimale hechting met bitumen
dakbanen
• Blijft onbeperkt elastisch
• Solventvrij: goed
voor het milieu

1 kg • 4 kg • 10 kg
Een met vezels versterkte onderhoudscoating voor het
herstellen, beschermen en waterdicht maken van platte
en licht hellende bitumineuze daken en goten. Vormt
na droging een goed hechtende en licht elastische laag
die alle poriën en scheuren waterdicht maken.
• Dicht poriën, scheurtjes en barsten
• Verlengt de levensduur van materialen
• Voorkomt vroegtijdige veroudering van uw
dakdichting
• Solventvrij: goed voor het milieu

LEK-DICHT

0,75 l • 4 l • 10 l

Universele en elastische waterdichte
reparatie- en/of renovatielaag.
Geschikt voor bijna alle ondergronden
en te verwerken onder alle
weersomstandigheden, zelf bij regenweer.
• Herstelt en renoveert in 1 laag
• Hecht op elke ondergrond
• Onmiddellijke waterdichting in 1 laag
• Maakt bij elk weer waterdicht

ROOFPAINT

5 l • 10 l • 20 l

Duurzame, waterafstotende en
esthetische renovatielaag voor de
behandeling van de door algen en mossen
aangetaste leien, pannen en golfplaten
daken. Hoge weerstand tegen vocht,
temperatuurschommelingen en de
schadelijke inwerking van UV-stralen.
• Vernieuwt leien, pannen, shingles en
golfplaten
• Gaat mosvorming tegen
• Laat waterdamp door
• Solventvrij: goed
voor het milieu

2. BESCHERMEN
DAK-REFLECT

1l•4l

Gebruiksklare witte acrylaatverf, die gebruikt
wordt om zowel platte als hellende daken
reﬂecterend te maken én te renoveren. Het is ook
een renovatie-coating dat verweerde bitumen
dakbedekkingen terug opfrist.
• Weerkaatst UV-stralen en warmte van de zon
• Verlengt de levensduur
• Verhoogt het rendement van
zonnepanelen
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750 ml • 4 l

DAK-ALU

4 m X 0,25 m

ANTI-SCHEUR

Weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag
voor de bescherming en waterdichting van bitumineuze
daken en goten. Het herstelt, dicht, voedt en onderhoudt
de bestaande dakbedekking, zodat vervroegde
veroudering wordt tegengegaan.

Polyester verstevigingsband voor het
herstellen van blazen, scheuren en barsten in
muur en dakbedekkingen.
• Extra versteviging bij het herstellen van
blazen, barsten en scheuren
• Vangt onderlinge spanningen tussen de
materialen op en om zo de beoogde
waterdichting te verzekeren
• Hoogwaardige polyester

• Weerkaatst zonlicht
• Verlaagt de daktemperatuur
• Verlengt de levensduur
van het dak
• Houdt het huis koeler
4 kg

LEISLAG

Gemalen en in de massa gekleurde leislagsteen ter
bescherming tegen UV-stralen van oude en nieuwe
dakbedekkingen. Beschermt de dakbedekking tegen een
te snelle veroudering door UV-stralen.
• Optimale bescherming tegen UVstralen
• Verfraait het uitzicht van het dak

AQUA-STOP

3. HERSTELLEN
DAK-REPARATIE

310 ml • 1 kg • 2,5 kg
Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten,
scheuren en blazen te herstellen in daken en goten.
Weerbestendige afwerking van alle soorten dakdetails
zoals dakranden, waterafvoeren, ...

1 kg • 2,5 kg

Soepele waterdichte reparatiepasta die
onmiddellijk alle lekken in daken en goten
dicht onder alle weersomstandigheden,
zelfs onder water.
• Dicht lekken bij regenweer
• Hecht op alle soorten ondergronden
• Optimale hechting, zelf onder water
• Versterkt met vezels

• Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt
dakdetails waterdicht
• Hecht op iedere ondergrond
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• Eenvoudig aan te brengen
en makkelijk te gebruiken

EASY-BAND
Soepele bitumenband voor kleine
reparaties aan een dak of als waterkerende
laag tegen opstijgend vocht in muren.
Geschikt voor de afwerking van dakranden,
opstanden, schoorstenen, goten, randen
bij dakdoorvoeren, ...
• Gemaakt van hoogwaardige bitumen
• Soepel en dus makkelijk verwerkbaar

10 m X 09 cm
10 m X 14 cm
10 m X 18 cm
10 m X 28 cm
10 m X 36 cm
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4. NIEUWE DAKBEDEKKING LEGGEN
DAKROLLEN

1,5 l

GOOTVERNIEUWER

Zelfnivellerende, zinkkleurige tweecomponenten renovatielaag voor het
duurzaam herstellen en beschermen van
daken en goten in zink, koper, lood of ijzer.
• Vormt een waterdichte en naadloze
bekleding voor uw metalen goten en
daken.
• Bestand tegen temperatuurschommelingen
• 1 laag volstaat
• Makkelijk te gebruiken
dankzij de zelfnivellerende
eigenschappen

1,4 kg

DAK-DETAIL

Hoog elastische één-component coating
die alle moeilijke dakdetails onmiddellijk
en in één laag naadloos waterdicht maakt.
Maakt de moeilijkste dakdetails zonder
moeite waterdicht.
• Naadloze waterdichting
• Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
• Bestand tegen
temperatuurschommelingen dankzij zijn
hoge elasticiteit
• Gemakkelijk aan te brengen,
gebruik van een primer is niet
nodig

AQUA-BAND
Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende
SBS-rubbers voor het afdichten van naden, scheuren
en details bij dakbedekkingen. De bovenzijde is extra
beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie.
• Hoge kleefkracht
• Bestand tegen extreme weersomstandigheden
• Neemt eenvoudig alle vormen aan
dankzij zijn elastisch vermogen
• Eenvoudig te snijden of knippen
Aluminium
Lengte
10 m
10 m
10 m
5m

Breedte
10 cm
15 cm
22,5 cm
10 cm

Bitumineuze membranen vormen een duurzame en veilige dakbedekking voor het platte dak. De
tweelaagse toepassing en de speciﬁeke eigenschappen van bitumen zoals ﬂexibiliteit, elasticiteit,
het bestand zijn tegen uiteenlopende weersomstandigheden en beloopbaarheid geven een
uitstekende bescherming aan het dak en de woning. Het gebruik van polyester als inlage zorgt o.m.
voor een grotere mechanische eigenschappen zoals scheursterkte, treksterkte en beloopbaarheid.
Bestaande daken kunnen eenvoudig zonder afbraak van de bestaande dakbedekking gerenoveerd
worden.
• Lange levensduur
• Extra sterk
• Bestand tegen extreme weersomstandigheden
• Ook eenvoudig als renovatielaag te gebruiken
Afhankelijk van de afwerkingslaag aan de onderzijde, kunnen bitumen dakbanen gelast worden
met de vlam, geplaatst worden met koudlijm (Rooﬁx), of zelfklevend zijn.

Onderlaag 3 TT

Toplaag of onderlaag

Afwerking

Plaatsingsmethode

Levensduur

Onderlaag

Zand

Nagelen of lijmen

Afhankelijk van
de gebruikte
toplaag

Polyester Prom 4 AR/MEC

Toplaag

Lichte leislag

Branden

**

Polyester Prom 4 AR/T

Toplaag

Lichte leislag

Lijmen

**

Polyester PPE 4 T/MMP

Onder- en toplaag

Zand

Branden of lijmen
Nagelen als
onderlaag

***

Grijs
Lengte
10 m
10 m
10 m
5m
5m
5m

Breedte

Polyester PPE 4 AR/MMP

10 cm
15 cm
22,5 cm
7,5 cm
10 cm
15 cm

Polyester APP Anti-UV 4 T/MMP
Polyester APP Anti-UV 4 AR/MMP
Zelfklevende dakrol - onderlaag
Zelfklevende dakrol - toplaag AR grijs
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Toplaag

Lichte leislag

Branden of lijmen

***

Onder- en toplaag

Zand

Branden of lijmen

****
****

Toplaag

Lichte leislag

Branden of lijmen

Onderlaag

-

Zelfklevend

****

Toplaag

Lichte leislag

Zelfklevend

****
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EPDM RUBBER DAK EN GOOT

ROOFIX

1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg

Vezelversterkte bitumineuze koudlijm om
snel en zonder risico dakrollen te verlijmen
aan de ondergrond. Sterke en homogene
verlijming, die damp- en luchtinsluiting
vermijdt en blaasvorming onmogelijk
maakt.
• Vult kleine barstjes en oneffenheden
• Correcties zijn achteraf mogelijk
• Veilige en eenvoudige plaatsing, geen
brander nodig
• Maakt blaasvorming
onmogelijk

ROOFPRIMER

500 ml • 1 l • 4 l

Bitumineuze en sneldrogende hechtvernis
om achtergebleven stof te hechten aan
de ondergrond. Garandeert een optimale
hechting bij nieuw te plaatsen bitumineuze
dakrollen of renovatiecoatings.
• Zorgt voor een optimale hechting
• Sneldrogend
• Eenvoudig aan te brengen
• Geschikt voor alle ondergronden

EPDM RUBBER DAK is de ideale dakbedekking voor alle platte en lichthellende daken, zowel
geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie van bestaande daken. EPDM dakbedekking is een
eenlaags synthetisch dakrubber dat zeer gemakkelijk te plaatsen is. De EPDM rubber folie wordt
verkleefd met de ondergrond dmv. een EPDM daklijm. Een EPDM dakbedekking is toepasbaar
op vrijwel alle ondergronden.
Aquaplan biedt je een rubber EPDM dak speciﬁek op maat van je dak.
Je bestelt het juiste formaat bij een doe-het-zelf zaak in de buurt.
Een 15-tal dagen later kan je daar je bestelling ophalen.

• Eénvoudig zelf te plaatsen
• EPDM folie uit 1 stuk
• Flexibel en blijvend elastisch

RUBBER DAK LIJM

UNIVERSELE MANCHET

• Hoogwaardige en oplosmiddelvrije
EPDM lijm
• Hoge elasticiteit
• Sterke kleefkracht

• Waterdichte afwerking van
ronde dakdoorvoeren
• Afmeting: 30 cm

HEMELWATERAFVOER HORIZONTAAL

HEMELWATERAFVOER VERTICAAL

• Rechthoekige horizontale afvoer
met stadsuitloop (45° of 90°)
• Afmeting: 60 x 80 mm – 60 x 100 mm

• Ronde verticale inpandige afvoer
• Afmeting: 63 mm, 75 mm
en 90 mm

HOEKSTUK BUITENHOEK 45°

HOEKSTUK BUITENHOEK 90°

• Hoge elasticiteit en
100% UV-bestendig
• Afmeting: 15 cm
• Per lichtkoepel = 4 buitenhoeken

• 100% waterdicht en
blijvend soepel
• Afmeting: 15 cm en 50 cm
• Schoorsteen = 50 cm

1 l • 2,5 l

DAKPRIMER SBS

Sneldrogende bitumineuze impregneerlaag
om het achtergebleven stof te ﬁxeren, poreuze
ondergronden te neutraliseren en een optimale
hechting en voorbereiding te verzekeren, alvorens
zelfklevende dakrollen of dakonderhoudsproducten
aan te brengen.
• Optimale hechting
• Sneldrogend
• Op basis van SBS-rubbers

• Bestand tegen extreme weersinvloeden
• Voorgevormde hoekstukken eenvoudig te
verlijmen
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AQUAPLANT

BLADVANGER
Groene sedum beplanting die rechtstreeks op het dak
kan geplaatst worden. Is beschikbaar op rol of in tray.
Dankzij zijn lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan
te brengen op garages, tuinhuizen, bijgebouwen en
carports. Reduceert atmosferisch ﬁjn stof en vermindert
de CO2-uitstoot.

30 x 30 cm

Verzekert een optimale, snellere
en ongehinderde waterafvoer op
platdakconstructies. Het voorkomt
verstoppingen van grind, bladeren, ...
De kunststof bladvanger wordt afgedekt
met een 30 x 30 cm tegel.

BOLDRAADROOSTER

90 mm

Professionele boldraadrooster uit één stuk
gevlochten en zodanig geperst dat er een
blijvende veerkracht ontstaat. Het voorkomt
verstoppingen van hemelafvoeren van
platte daken en goten door ophoping van
bladeren.

• Eenvoudige en snelle plaatsing
• Daling van het energiegebruik
• Langere levensduur van de bestaande dakbedekking

5. DAKAFWERKING
AQUA-LOOD

1,5 m x 15 cm
1,5 m x 25 cm
1,5 m x 33 cm

NOK-VAST

ONTLUCHTINGSKAP
Klassiek bouwlood/bladlood met een dikte van
1,32 mm. Hoge weerstand tegen atmosferische
invloeden en is gemakkelijk verwerkbaar. Aqua-lood is
geproduceerd volgens de CEN-norm en voldoet aan alle
technische speciﬁcaties van bouwlood.

Hoogwaardige ontluchting voor het platte dak, voorzien
van een speciaal gevormde aluminium plakplaat en een
slagvaste, UV-gestabiliseerde polypropyleen bovenkap.
De speciﬁeke vormgeving zorgt voor een goede
condensafvoer en vermijdt regeninslag.

• Makkelijk verwerkbaar: plooien, snijden & plaatsen
• Met beschermlaag, voorkomt sporen van oxidatie
• Lange levensduur
• Volledig recycleerbaar

• Extra geïsoleerd om condens binnenin te vermijden
• Universele aansluitmanchet, past voor aansluiting van
110 tot 125 mm
• Beschikbaar in enkel- en dubbelwandig

4 x 0,25 m

Gebruiksklare dakreparatiemortel voor
het stormvast verankeren en herstellen
van pannen, nokken en loodaansluitingen.
Hecht onmiddellijk en is blijvend ﬂexibel.
• Blijvend ﬂexibel en hoge kleefkracht
• Stormvaste reparatiemortel
• Water- en
tochtdicht maken

ZELFKLEVEND LOOD

3 m x 20 cm

Echt lood voorzien van een zelfklevende
butyllaag dat zeer eenvoudig te verwerken
is op daken en gevels. Heeft een hoge
weerstand tegen atmosferische corrosie,
een lange levensduur en is UV-bestendig.

ONTLUCHTING
Deze universele dubbelwandige uitvoering is voorzien van
een unieke loodslab om de waterdichting te verzekeren
op alle soorten schuine daken bestaande uit shingles,
golfplaten, pannen, ...

• Gemakkelijk verwerkbaar:
plooien, snijden en plaatsen
• Zelfklevend
• Recycleerbaar:
milieuvriendelijk

• Perfecte waterdichting dankzij unieke loodslab
• Toepasbaar op hellende daken tussen 20° en 45°
• Geschikt voor een aansluiting van 110 tot 125 mm
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500 ml

ROOFPRIMER SPRAY

Sneldrogende bitumenprimer voor
het activeren en voorbereiden van
ondergronden waarop dakproducten
aangebracht worden. Zo wordt het
hechtvermogen verbeterd bij gebruik
van bitumineuze dakbanen en vloeibare
onderhouds- en reparatieproducten.
• Geschikt voor alle ondergronden
• Sneldrogend
• Zorgt voor een optimale hechting
• Eenvoudig aan te brengen

DAKRANDPROFIEL EN BUITENHOEK
Esthetische aluminium dakrandafwerking
voor alle platte en schuine daken.
Voorgevormde hoekstukken van
90° zorgen voor een perfecte
detailafwerking.
• Verzekert een perfecte waterdichting
van de dakrand
• Esthetisch
• Makkelijk te monteren
• Aangepaste proﬁelschroeven beschikbaar
Buitenhoekproﬁel 35 mm 20 cm x 20 cm
Buitenhoekproﬁel 60 mm 20 cm x 20 cm
Dakrandproﬁel 35 x 35 mm lengte 2 m
Dakrandproﬁel 60 x 45 mm lengte 2 m

MUURAANSLUITPROFIEL

60 mm x 2 m

Esthetisch aluminium muurproﬁel om
een perfecte waterdichte afwerking te
verzekeren tussen de dakbedekking
en de muur. Vermijdt het
binnendringen van water
tussen de muur en de
dakbedekking.
• Waterdichte
afwerking tussen de
dakbedekking en de muur
• Vervangt de klassieke zinken of loden
slabben
• Makkelijk te monteren
• Aangepaste proﬁelschroeven beschikbaar

6. DAK BELOOPBAAR MAKEN

ALUMINIUM HEMELWATERAFVOER

REDUCTIE HEMELWATERAFVOER

Zacht aluminium
plakplaat die zich
gemakkelijk aanpast
aan eventuele
oneffenheden van
de ondergrond.
Voorkomt dat
er blad en/of
vogels gaan nestelen in de schoorsteen,
dakgoot,...
• Verticaal: Inpandige hemelwaterafvoer
met steekstuk – afmeting: diameter
80 mm
• Horizontaal: Kiezelbak met stadsuitloop
45° - afmeting: 60/80

RUBBER
DAK-DRAINTEGEL

50 cm x 50 cm

Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije
rubber daktegel met tegel/klinker-motief.
Maakt daken toegankelijk en beloopbaar
en vermijdt beschadigingen aan de
dakbedekking bij regelmatig gebruik en/of
belasting.
Stadsuitloop in kunststof
• Reductie hemelwaterafvoer horizontaal
45°
• Afmeting: 60x80 naar ronde afvoer 80

• Schok- en geluiddempend
• Vorst- en warmtebestendig van -40°C tot
+80°C
• Voorzien van waterafvoerkanalen en
kabelgoten
• Beschikbaar in zwart, groen en grijs
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RUBBER
TEGELDRAGER

10 x (10 cm x 10 cm)

Slijtvaste, weer- en windbestendige rubber
tegeldrager. Ideale buffer tussen iedere
soort dakbedekking en de decoratieve
afwerking van het dakterras.
• Slijtvast, anti-slip & rotvrij
• Schok- & geluiddempend
• Bescherming van bitumineuze en
zinken daken
• 100 % rubber
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DE OPTIMALE BESCHERMING
VOOR JE MUREN
Als er één grote vijand is voor de woning, dan is
het wel vocht. Vocht kan overal opduiken. Aquaplan
heeft een heel assortiment producten die je helpen
bij elke vochtbestrijding. Niet alleen voor vochtige
binnen- en buitenmuren, maar ook om kelders
waterdicht te maken.

WAT WIL JE DOEN?
1. VOCHTIGE BINNENMUREN .................... 20
2. VOCHTIGE BUITENMUREN ..................... 22
3. FUNDERINGEN ........................................ 23
4. VOCHTIGE KELDERS ................................ 24
5. HULPSTOFFEN MORTELS ........................ 25
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1. VOCHTIGE BINNENMUREN
5 l • 10 l • Kit

WALL-INJECTOR

ANTI-CONDENSATIE

2,5 l • 5 l

Decoratieve en isolerende muur- en
plafondbekleding voor het permanent
verhinderen van vocht en schimmels ten
gevolge van condensatie.
• Bestrijdt schimmels permanent
• Isolerende eigenschappen
• Doeltreffend en permanent
• Eenvoudig aan te brengen met een
verfroller

BADKAMER-DICHT

BINNENMUUR-DROOG

750 ml • 2,5 l

Ademende en transparante coating
voor een doeltreffende behandeling van
bovengrondse vochtige binnenmuren
alvorens te schilderen of behangen.
Het vormt een kleurloos en waterdicht
scherm tegen vochtdoorslag.
• Blijvend resultaat
• Optimale hechting op droge als vochtige
ondergronden
• Aanbrengen alvorens
verder af te werken: verven
of behangen
• Milieuvriendelijk, geurloos
en dampdoorlaatbaar

700 ml • 2 l
Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale
oppervlakken 100% waterdicht te maken alvorens verder af te
werken. Maakt alle ondergronden in uw badkamer of keuken
efﬁciënt en decoratief waterdicht.
• Waterdicht scherm alvorens te betegelen
• Kan gebruikt worden op alle soorten
ondergronden
• Geschikt voor muren en vloeren
• Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

Een kleurloze professionele injectievloeistof die een deﬁnitieve behandeling van bovengrondse binnen- en buitenmuren garandeert tegen opstijgend vocht. Het vormt een
levenslange waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet verder door
te dringen.
• Beschermt levenslang
• Muur blijft ademen zodat vocht kan
verdampen

VOCHTBARRIERE

310 ml
Kit (4+1 gratis)

Een solventvrije en gebruiksklare
injectiegel om opstijgend vocht in muren
deﬁnitief te verhelpen.
Snel en eenvoudig te injecteren met
een kokerpistool in boorgaten in een
horizontale voeg van de muur.
• Gebruiksklare injectiegel
• Effectief en permanent
• Eén behandeling volstaat
• Geschikt voor binnenen buitenmuren
• Buisjes apart
verkrijgbaar
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• Doeltreffend en permanent
• Geschikt voor binnen- en buitenmuren
dikker dan 40 cm

ASCOFIX KLEEF
& VAST

310 cc • 1 kg
5 kg • 15 kg

Gebruiksklare, elastische waterdichte
tegellijm met hoge kleefkracht voor het
betegelen van alle horizontale en verticale
oppervlakken. Dankzij zijn elasticiteit en
hoge weerstand tegen vocht is de lijm ook
ideaal voor het gebruik in keukens, bad- en
douchekamers.
• Zeer hoge kleefkracht, zelfs in vochtige
ruimtes
• Optimale hechting op alle ondergronden
• Kan zowel binnen als
buiten gebruikt
worden
• Milieuvriendelijk,
bevat geen
oplosmiddelen
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2. VOCHTIGE BUITENMUREN

3. FUNDERINGEN
BLACK FOUNDATIONS

TRANSPARANT

1 l • 4 l • 10 l • 20 l

Kleurloos, waterafstotend en ademend
scherm voor niet geschilderde
buitenmuren. Het biedt een universele
waterdichte oplossing voor alle
kale, poreuze en verticale muren die
aan neerslag en vervuiling worden
blootgesteld.
• Waterwerende buitenmuurcoating
• Beschermt tegen regendoorslag en
vervuiling
• Verandert het uitzicht van uw
muur niet
• Kleurloos en
dampdoorlaatbaar
• Niet overschilderbaar

MUUR-DICHT

DPC-WATERKERINGSFOLIE

4 l • 20 l

30 m x 10, 20,
30 en 45 cm

Rotvrije en scheurvaste waterdichte
kunststoffolie op rol tegen opstijgend vocht
in binnen- en buitenmuren. Voorzien van
een gewafeld proﬁel om een verbeterde
mortelhechting te bekomen en afglijden te
voorkomen.
Universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs de buitenzijde
in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te maken. Vormt snel een
vochtwerende en sterke beschermlaag. Kan zowel in de zomer als in de winter
verwerkt worden.

• Rotvrij en scheurvast
• Goede mortelhechting dankzij het
gewafeld proﬁel
• Glijdt niet af dankzij
het gewafeld proﬁel
• Eenvoudig te snijden
of te knippen

• Snel droog, snel waterdicht
• Hecht op iedere ondergrond
• Dicht alle poriën en microscheurtjes
• Te gebruiken in de winter, als in de zomer

750 ml • 4 l • 10 l
Solventvrije, reuk- en kleurloze, waterafstotende en
ademende coating om alle verticale niet-geschilderde
binnen- en buitenmuren te beschermen tegen
regendoorslag en vervuiling. Bevat geen schadelijke
organische oplosmiddelen en kan ook binnenshuis
gebruikt worden.
• Kleurloze bescherming voor binnen- en buitenmuren
• Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
• Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
• Gemakkelijk aan te brengen

ONDERGRONDS

4 kg

Universele en elastische bitumenemulsie zonder
oplosmiddelen voor het waterdicht maken van alle materialen
die met grondwater in aanraking komen. Te gebruiken langs
de buitenzijde en kan aangebracht worden op een licht
vochtige ondergrond.
• Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen
• Vormt een plastische en naadloze
bekleding
• Hecht op iedere ondergrond
• Dicht alle poriën en microscheurtjes
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5. HULPSTOFFEN MORTELS

4. VOCHTIGE KELDERS
5 kg • 10 kg • 20 kg

KELDER-BEZETTING

Hoogwaardige, duurzame witte cementlaag voor het
waterdicht maken van binnenmuren die zich geheel
of gedeeltelijk ondergronds bevinden en onderhevig
zijn aan een constante waterdruk. Geschikt voor muren
opgetrokken uit cement- of betonblokken.
WATERDICHTE MORTEL
EN BETON

• Weerstaat hoge waterdruk
• Optimale hechting zelfs op
vochtige ondergronden
• Doeltreffend en permanent
• Makkelijk aan te brengen
met de Kelder-Bezetting
Kwast

Een hoogwaardig waterdichtingsmiddel
zonder oplosmiddelen voor alle mortel- en
betonmengsels. Verhoogt de elasticiteit
waardoor de mortel en beton beter bestand
is tegen vervormingen en uitzettingen.
Barsten en scheuren worden zo vermeden.
• 100% waterdicht
• Goede verwerkbaarheid
en kleefkracht
• Vormt na droging en
uitharding een sterke
waterdichting

KELDER-EPOXY

1,5 l • 4 l

Slijtvaste en dampdoorlaatbare twee
componentenbekleding voor het waterdicht
maken van muren en vloeren die zich geheel
of gedeeltelijk ondergronds bevinden.
Geschikt voor muren opgetrokken uit
bakstenen of cementbezetting.
• Dicht ondergrondse muren die
onderhevig zijn aan waterdruk
• Dringt diep in de ondergrond en
verstevigt de structuur van
het materiaal
• Esthetisch en
overschilderbaar
• Geschikt voor vloeren
wegens slijtvaste
eigenschappen

WATERDRUK-STOP

1l•5l

HECHTINGSVERBETERAAR

1l•5l

Verhoogt de kleef- en hechtkracht van
de mortel, zelfs bij zeer dunne lagen en
gladde ondergronden. Hoge weerstand
tegen schokken en trillingen.
• Verhoogt de scheurvastheid
waardoor barsten en
krimpscheuren worden
vermeden

1 kg • 2,5 kg

Snel verhardend en expanderend
afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk
stoppen van lekken in beton en
metselwerk, zelfs onder extreem hoge
druk. Een effectieve, permanente dichting
door de expansieve uitzetting tijdens het
drogingsproces.

1l•5l

MORTELVERBETERAAR

Mortelolie die de verwerkbaarheid verbetert en
zorgt voor een smeuïgere samenhang. Vermindert
de ontwatering en ontmenging.
• Verbetert de verwerkbaarheid
• Beter bestand tegen vorst
en dooi doordat het water
zich niet zal afscheiden
van de nog niet verwerkte mortel
en beton

• Droogt zeer snel
• Dicht lekken en hoeken
tussen muur- en vloerplaat
• Verankert bouten, leidingen
of andere voorwerpen
• Werkt zelfs onder
hoge druk
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DE OPTIMALE BESCHERMING
VOOR JE TUIN
Aquaplan beschermt niet alleen je woning maar je
hele leefomgeving. De tuin is daar een onderdeel van.
Constructies in de tuin herstellen? Terrassen, opritten
en paden onderhouden? Tuinhuizen een nieuwe
dakbedekking geven? Vijvers waterdicht maken?
Met de producten van Aquaplan is het zo gebeurd!

WAT WIL JE DOEN?
1. LEGGEN VAN EEN DAKBEDEKKING ...... 28
2. BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN ...... 33
3. RENOVEREN ............................................. 35
4. VIJVER ....................................................... 35
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1. LEGGEN VAN EEN DAKBEDEKKING
20 j.

15°

KASTEEL-LEI

86 cm

Universele verzinkte metalen dakpannenplaat voor
hellende daken. In slechts één beweging kunnen
35 pannen onmiddellijk geplaatst worden. Past altijd,
zonder knippen of snijden. Esthetisch eindresultaat
dankzij zijn aangepast proﬁel.

€ € €

Kunststoﬂei die nauwelijks of niet te onderscheiden is van
de echte natuurlei. De kasteel-lei is eenvoudig te plaatsen
op hellende daken, ook op lichtere dakconstructies. Uniek
en milieuvriendelijk dakdichtingssysteem gemaakt uit
gerecycleerd compositemateriaal.

113 cm

• Eénvoudige en snelle plaatsing
• Sterk, duurzaam & lichtgewicht
• Geluiddempend
• Aanbrengen op bestaande dakbedekking
• Platen en accessoires beschikbaar in 2 kleuren

€ €

antraciet

• Sterk gelijkend op de natuurlei
• Eenvoudig zelf te plaatsen
• 80% lichter dan de natuurlei
• Materiaal 100% recycleerbaar
• Bestand tegen alle weertypes

40 j.

29,8 cm

10°

AQUA-PAN

42,8 cm

rood
1 pak = 18 leien

WINDVEER

NOK

• Waterdichte
afwerking zijkant
dak
• Lengte: 91 cm

• Waterdicht maken
bovenkant dak
• Lengte: 91 cm

AFSLUITSTUK

ZELFTAPPENDE SCHROEF

• Afwerking uiteinde nok
• 2 stuks per dak, enkel bij
gebruik windveer

• Schroeven met EPDMdichting voor een
waterdichte sluiting
• 40 schroeven per doos

NOK
• Waterdicht maken
bovenkant dak
• Gebruik van
6 nokken per
lopende meter

• 28 •

De kasteel-lei kan over oude dakbedekkingen
geplaatst worden. Gebruik hiervoor langere
schroeven, zodat deze min. 2 cm in de houten
ondergrond binnendringen.
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15°

10 j.

€

Onderhoudsvrije en duurzame bitumineuze
golfplaat met een hoge weerstand tegen
vocht, vorst en luchtverontreiniging.

Beverstaart 5-tabs

Standaard 3-tabs

81 cm

78 cm

10 j.

rood

m

• Het meeste vuil spoelt gewoon weg na een
regenbui
• Beschermt tegen regen, wind en UV-straling
• Vormvast en duurzaam
• Eenvoudig te plaatsen

€

85,5 cm

0c

Shingles met rotvrije glasvliesinlage voor het esthetisch
waterdicht maken van hellende daken. Vanwege zijn
lagere gewicht per m² in vergelijking met andere
dakdichtingsmaterialen kan een goedkopere en lichtere
dakstructuur gebruikt worden.

groen

zwart

34 cm

34 cm

• Laag gewicht,
ideaal voor lichte
dakconstructies
• Zelfklevend
• Makkelijk zelf te plaatsen
• Standaard 3-tabs:
beschikbaar in rood, groen
en zwart
• Beverstaart 5-tabs:
beschikbaar in rood en groen

7°

TOPLINE

20

EASY-SHINGLE

Om een lichtinval
te creëren kan een
transparante golfplaat
geïntegreerd worden
in uw bitumineus
golfplaten dak

1 pak = 17 stuks = 2 m²
1 pak = 18 stuks = 2 m²

SHINGLE-LIJM

NAGELS

• Verbetert de hechting
van de shingles
• Klaar voor gebruik
• Soepel, extra versterkt
met vezels

• Onroestbare verzinkte
daknagels
• 1 doos 500g =
± 9 pakken shingles
• 1 doos 1 kg =
± 18 pakken shingles

NOK

NAGELS

• Een fraaie
waterdichte
dakafwerking die
lang meegaat
• Absorbeert geen
vocht

• Goed afsluitend dankzij
de vorm van de kop van
de nagel
• Onroestbaar
• 1 doos = 5 platen
• Beschikbaar in 3 kleuren
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2. BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN
10°

BARDEAU ROLL

10 j.

€

ARDUINBESCHERMER

750 ml • 5 l • 15 l

Een krachtig, kleurloos en
dampdoorlaatbare oppervlaktebescherming voor de meest
voorkomende minerale ondergronden
in en rondom de woning zoals arduin,
marmer en andere natuurstenen.

• Stevige, rotvrije en scheurvaste
dakrol dankzij de polyester inlage
• Decoratief door de gekleurde
leislag
• Zowel voor oude als nieuwe
dakconstructies

• Maakt uw oppervlak uit natuursteen vuilen vetafstotend
• Sterk UV-bestendig en
dampdoorlaatbaar
• Verandert het uitzicht van uw
natuursteen niet
• Milieuvriendelijk
en veilig in gebruik

5 l • 10 l

Dampdoorlaatbare, transparante
oppervlaktebescherming voor alle
absorberende en poreuze ondergronden
in en rondom de woning zoals klinkers
en tegels. Laat de intensiteit van de
originele kleuren en schakeringen van
de ondergrond herleven en vertraagt de
indringing van stof, vet en olie.
• Vuil-, vet- en waterafstotend
• Vertraagt mos- en algenaangroei
• Vermijdt vorstschade

100 cm

Decoratieve waterdichte plak- of
brandrol verstevigd met een rotvrij
en scheurvast polyestervlies en
afgewerkt met een gekleurde leislag.
De onderzijde is voorzien van een
geperforeerde MMP-folie zodat
direct op een nieuwe of bestaande
dakbedekking kan gewerkt worden.

KLINKERBESCHERMER

rood

groen

zwart

750 ml • 4 l • 10 l

STOP GROENE AANSLAG

Afmeting: 7,5 m x 1 m

Een krachtig, gebruiksklaar product voor het bestrijden
van groene aanslag, schimmels, algen, ... op alle buitenoppervlakken. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

• Bestrijdt alle
groene afzetting
• Extra geconcentreerd
• Langdurige werking

Gebruik een deel van de rol voor de nokafwerking.
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750 ml • 5 l • 15 l

ZELFREINIGER

Universeel en biologisch reinigingsproduct voor het
intensief reinigen van alle soorten oppervlakken. Het
verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische
oorsprong. Het product werkt op basis van enzymen.
Na het aanbrengen doet het product zijn werk. Eerste
resultaten zichtbaar na enkele dagen.

1 kg

STOP-GEUR
100% natuurlijk product op basis van enzymen die de
afbraak van afval activeert. Verdrijft de hinderlijke geur en
houdt afvalcontainers schoon en fris, ook in de zomer.
• Ontgeurt
• Weert insecten en hun maden af
• Biologisch product

• Zelfreinigend,
schrobben overbodig
• Verwijdert alle atmosferische
vervuiling
• Zeer doeltreffend

3. RENOVEREN
25 kg

RENOV’ASPHALT

Universele en elastische bitumenemulsie
voor de buitenrenovatie van geasfalteerde
wegen, paden en opritten. Het voedt de
oude asfaltbedekking, vult kleine scheuren
en gaten op en vermijdt hierdoor dat
water en vorst schade aan het asfalt kan
veroorzaken.

PAAL-BESCHERMER

2,5 kg

Een waterdichte bescherming voor alle
ondergrondse materialen waardoor de
levensduur van de paal wordt verlengd.
Biedt een hoge weerstand tegen
agressieve invloeden van grondwater.
• Uitstekende hechting, ook op vochtige
ondergronden
• Voor cement, hout en metaal
• Verlengt de levensduur

1l

ZON-REFLECT
Een zonwerende verf die te veel warmte
in uw serre voorkomt. De verf wordt
transparant bij regen en droogt wit op bij
droog weer. Het is een watergedragen
verf en bevat geen schadelijke stoffen
die het water in vijvers of grachten kan
verontreinigen.

• Renoveert en onderhoudt
• Maakt uw asfalt anti-slip
• Eenvoudig aan te brengen
• Verlengt de levensduur

Ga naar www.aquaplan.com
voor meer informatie over onze
producten.
De website bevat een calculator
per product die toelaat exact
de benodigde hoeveelheid te
berekenen.
Daarnaast vind je er ook de
verkooppunten in je buurt.

4. VIJVER
EPDM RUBBER VIJVER
Hoogwaardig kunststof rubber bestaande uit 1 stuk en in 1 laag. De
vijverfolie is uiterst elastisch en kan tot meer dan 400% uitrekken én
kan hierdoor gemakkelijk aan onregelmatige ondergronden worden
aangepast.

• Droogt snel
• Houdt de warmte buiten
• Bruikbaar op glas
en kunststof
• Afwasbaar met water
en zeep

• Blijvend elastisch en 100%
UV-bestendig
• Eenvoudig te plaatsen
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• Direct 100% waterdicht
• Lange levensduur
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