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TECHNISCHE FICHE

WP7-201 Instant 
Waterdicht
DIRECT WATERDICHT – DIRECT BESCHERMD

Voor binnen en buiten.

Bescherming tegen water en roest.

Volledig water- en winddicht.

Gebruik

Product

Karakteristieken

Instant Waterdicht is overal bruikbaar voor dichting, herstelling en 
bescherming van alle oppervlakken. Vormt een hechtende, 
elastische waterdichte coating die beschermt tegen schokken, 
steenslag en impact, en ook trillingen en geluid vermindert. 
Schuurbaar na uitharding en overschilderbaar.

Toepassingen

• Noodherstelling van kleine lekken in daken.
• Afdichten van lekkende dakgoten.
• Dichten van schroef- en boorgaten.
• Anticorrosie-coating van (ondergrondse) metalen componenten.
• Beschermt auto-onderdelen tegen steenslag.
• Afdichten van dakschroeven in golfplaten.
• Beschermen en afdichten van onderdelen van caravan, 

mobilhome, aanhangwagen,… .
• Beschermen van onderdelen van boten tegen opspattend 

(zee-)water.

Verpakking

WP7-201 Instant Waterdicht - aerosol 500ml 602040000

Technische Eigenschappen

• Samenstelling: rubber/kunsthars.
• Geur: solvent.
• Kleur: zwart.
• Consistentie: semi-vloeibaar goed bestand tegen 

uitzakken.
• Relatieve dichtheid: 0,8 (+/- 0,03).
• Toepassingstemperatuur: tussen +15°C en 

+25°C.
• Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
• Waterdicht: onmiddellijk.
• Huidvorming (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.) : 

25 minuten.
• Tijd tussen 2 lagen (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% 

R.V.): 10 minuten.          
• Volledige droging (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% 

R.V.): 90 minuten.
• Overschilderbaar:  ja.
• Bestendigheid: water, zeewater, olie, zwakke 

zuren en basen.
• Houdbaarheid: 24 maanden, in een droge ruimte 

tussen +10°C en +30°C.
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• Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Tec7 Cleaner en/of Multiclean. Gladde oppervlakken 
even opschuren.

• Na het vrijmaken van de mengkogel de bus goed schudden gedurende 1 minuut.
• Eerste, dunne laag aanbrengen van op 25-40 cm. Dan opbouwen tot een dikte van ongeveer 0,5 mm met respect van 10 

minuten wachttijd tussen twee lagen.
• Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.
Onmiddellijk reinigen met Tec7 Cleaner. Na uitharding enkel mechanisch te verwijderen. Overschilderbaar met de meeste verven 
en lakken na 90 minuten. Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen.
1 aerosol 500 ml = +/- 1m² (+/- 0,5mm laagdikte)


