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PRODUCT DATA DAC HYDRO PRO  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Duurzame watergedragen 100% acrylaatverf voor het renoveren van vezelcement dakleien, 
golfplaten en betondakpannen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Uitstekende duurzaamheid en kleurbehoud - fraai esthetisch uitzicht – ademend - soepel - uit-
stekende hechting op de meeste minerale ondergronden – gemakkelijk verwerkbaar. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Vernieuwt en beschermt op duurzame wijze betonnen dakpannen en vezelcement dakleien. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Satijn (glansgraad 85°: ± 20%) 
Kleur: Baksteenrood – Donkergrijs - Antraciet 
Massa: 1.18 ± 0.02 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: 42 % ± 2% 
Aanbevolen laagdikte: Nat: 1st laag: 100 g/m² - 85 μm 
 Nat: 2nd laag: 80 g/m² - 70 μm  
 Droog: 1st laag: 36 μm  

Droog: 2nd laag: 29 μm 
Vlampunt: Niet vlambaar 

 
VOC-gehalte: 38,71 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 140 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 2 uur (regenvast) 
Overschilderbaar: 4 uur 
Uitgehard: ± 1 week 

 
Rendement 
Theoretisch: 5 - 6 m²/l  
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Reinigen door middel van hogedruk waterspuit (120 – 150kg/cm²), waar nodig toepassen van 
anti-mos d.m.v. AMW Concentrate. De ondergrond dient proper, droog en draagkrachtig te 
zijn alvorens te schilderen. 
 
SYSTEEMSELECTOR 
Ondergrond Primer Topcoat. 

 
Ondergrond Primer Topcoat Dac Hydro Pro 
Betonnen dakpan (normaal poreus) - 2 lagen  
Fibro-cement (verweerd, poreus)* Pegafix  2 lagen  
Fibro-cement (dichte structuur) - 2 lagen  
Geverniste / geëmailleerde dakpan Noxyde (verdund met 25% water) 2 lagen  
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PRODUCT DATA DAC HYDRO PRO  
 

*) Het wordt afgeraden Dac-Hydro-Pro aan te brengen op onstabiele kunstleien van het type “Eternit”. Gelieve hier-
voor na reiniging de mechanische stabiliteit van de ondergrond te onderzoeken met een scherp mes of schroeven-
draaier. Indien de vezels loskomen, kan op deze ondergrond niet geschilderd worden. De ondergronden moeten door 
nieuwe vervangen worden. Geadviseerd wordt om altijd een hechtproef uit te voeren.

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Eerste laag verdunnen met 10-15% water; tweede laag max. 5% water toevoegen 
  
Roller: Eerste laag verdunnen met 10-15% water; tweede laag max. 5% water toevoegen 
  
Airless spuit: Eerste laag verdunnen met 5-10% water; tweede laag max. 5% water toevoegen. 

Nozzle:  015 / Druk: 140 - 180 bar.
  
Reinigen: Water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Applicatietemperatuur tussen 15 en 35°C, relatieve vochtigheid: max. 80%. Niet in de volle 
zon verwerken, maximum oppervlaktetemperatuur: 35°C. 

 
OPMERKINGEN 
Aanbrengen in 2 lagen om plaatselijke glansverschillen te vermijden. 
De ondergrond moet droog zijn, bij voorkeur geen regen 3 uur voor toepassing. Geen dauw of 
regen op het dak binnen de 2 uur na toepassing. Vermijd spuittoepassingen bij hevige wind 
en voorzie afdekking van de nabijgelegen niet te coaten oppervlakken. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in 
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 30°C. 

 
 
 


