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COPROX WATERDICHTE DUALCOAT
• Preventative & Remedial Waterproofing for Water Bearing Positieve zijoppervlakken
• Afwerking in decoratieve structuur of skimcoat
• Geschikt voor baksteen, mortel, dekvloer, beton, gips, geverfde oppervlakken, scheidingswanden met droge
muren en tegels
Productomschrijving
Coprox Waterproof Dualcoat is een eenvoudige en effectieve cementgebaseerde waterafdichting of decoratieve
wand- en vloercoating die geschikt is voor commerciële en huishoudelijke toepassingen.
Het is ideaal voor het waterdicht maken van water met positieve zijvlakken of binnenoppervlakken zoals badkamers,
douches en keukens. Coprox Waterproof Dualcoat biedt waterdichtheid en een esthetisch aantrekkelijke
decoratieve afwerking in één stap. Het elimineert de noodzaak van gips, verf en tegels, wat zorgt voor een
aantrekkelijke en unieke, natuurlijk gerijpte, gevlekte en rustieke afwerking, die mettertijd meer uitgesproken wordt.
Het is verkrijgbaar in een breed scala aan opvallende kleuren. Het kan met een kwast worden aangebracht als een
elegante getextureerde afwerking op een verscheidenheid aan oppervlakken of kan worden gepleisterd tot een
gladde afwerklaag op muren, vloeren en over kleitegels.

Aanbrengen met spaan - Muren, vloeren & tegels
Opmerking: Als u over tegels met brede of diepe voegen aanbrengt, moet de toepassing mogelijk twee keer
worden uitgevoerd om de voegen te verbergen. Mocht dit het geval zijn, laat dan de eerste applicatie minstens 48
uur drogen voordat de applicatie voor de tweede keer wordt herhaald.
menging
a) Giet 5/6 liter schoon water in een schone plastic emmer met 1 liter Coprox Cobond om haarscheuren en
scheuren te minimaliseren.
b) Strooi 25 kg * Coprox Waterproof Dualcoat langzaam in het schone water totdat het glad en vrij van klonten is
geroerd.
Gebruik onmiddellijk.,
Roer regelmatig de dualcoat op tijdens het gebruik.
Toepassing
a) Zeer belangrijk, poreuze oppervlakken reinigen met schoon water. Zuigende ondergronden voorstrijken met
Coprox Cobond.
b) Terwijl het oppervlak nog nat is of de Coprox Cobond nog kleverig is, spreidt u de Coprox Waterproof Dualcoat
gelijkmatig over het gehele gespiegeld oppervlak met een houten of stalen pleisterspaan tot een dikte van 3 mm tot
5 mm. Het hele oppervlak in één keer plaatsen om overlappingen te voorkomen.
c) Zodra de Coprox Waterproof Dualcoat handdroog is ( vanaf 30min,maar kan soms oplopen tot 1 tot 2 uur)
oppervlakte besproeien en na spanen om een glad ,dicht en egaal resultaat te bereiken.
d) Zodra de Coprox Waterproof Dualcoat zichtbaar begint te drogen, dient u opnieuw hem gelijkmatig te
bevochtigen met een fijne nevelenspray en na te spanen.
Herhaal deze procedure een of meerdere keren om haarscheuren en poedering te minimaliseren. Het volledig dicht
spanen bepaalt de waterproofing. ( met name in douche en badkamer belangrijk )In warme klimaten of hoge
temperaturen is het belangrijk de bovenstaande handelingen sneller te herhalen.
e) Laat de applicatie minimaal 48 uur drogen voor gebruik en voordat Coprox Wall & Floor Clear Sealer wordt
aangebracht. Drogen
tijden kunnen langer zijn bij koud of nat weer.
Note: -

voor meer tekening kan het oppervlak licht gepolierd worden met schuurpapier korrel 220.
Respecteer op grote oppervlaktes de dilatatie voegen
Maximale laag dikte per laag maximaal 4 tot 5mm

Dekking per 25 kg
5 mm dikte - 5 m2 (ongeveer)
3mm dikte – 8m2 (ongeveer)
onderhoud & bescherming
• Sleep of schuif geen zware of scherpe voorwerpen over het oppervlak.
• Bescherm badkamer-, douche- en keukenwanden en vloeren tegen krassen of vlekken met Coprox Wall & Floor
Clear Sealer.
• Laat de Coprox Waterproof Dualcoat minimaal 48 uur drogen voordat de sealer wordt aangebracht.
Als een polyurethaan epoxy sealer wordt gebruikt, moet de Coprox Waterproof Dualcoat eerst worden afgedicht
met Coprox Wall & Floor Clear Sealer om verkleuring van de applicatie te voorkomen.

Kwast decoratief textuur finish
Geschikte oppervlakken
Voldoende verouderde en uitgeharde onbewerkte mortel, dekvloer, beton en gips met erkende normen voor
bouwmix.,Goede cement- en kleibakstenen. Goede kwaliteit verf. gipspleisterwerk, hout,
Oppervlakken moeten stabiel en scheurvrij zijn. Bij twijfel over de geschiktheid van het oppervlak, doe eerst een
testgebied.
Weersomstandigheden
Niet van toepassing op buitenoppervlakken als er regen dreigt, bij harde wind of vriestemperaturen.
Voorbereiding van het oppervlak
Metselwerk oppervlakken
a) Zorg dat de oppervlakken vrij zijn van negatieve vochtigheid. Indien dit niet het geval is, moeten de oppervlakken
eerst worden behandeld met Coprox Metselwerk Waterdichting of indien nodig worden gepleisterd met Coprox
Waterproof Cement Additive toegevoegd aan de gipstermix alvorens verder te gaan met de applicatie.
Oppervlakken zoals grens- en keerwanden moeten ook op deze manier worden behandeld voordat de aanvraag
begint.
b) Verwijder de uitbloeiingen tijdens het drogen met een borstel met een harde borstel.
Geschilderde oppervlakken
a) Oppervlakken moeten verf van goede kwaliteit zijn.
b) Zorg dat er geen negatief vocht aanwezig is.
c) Verwijder loszittende of afbladderende verf.
d) Hoogglans en emailverf moeten worden geschuurd. e) Oppervlakken moeten volledig droog zijn.
Droge wandverdeling
a) Dek de scheidingsvoegen van de droge muur af met geschikte verbindingstape. b) Primer het volledige
oppervlak met een geschikte op olie gebaseerde primer.
Alle oppervlakken moeten vrij zijn van stof, vuil en alle andere vreemde stoffen.
menging
a) Giet 10 liter schoon water plus 1 ltr cobond in een schone plastic emmer.
b) Strooi 25 kg * Coprox Waterproof Dualcoat langzaam in het schone water totdat het glad en vrij van klonten is
geroerd.
Gebruik onmiddellijk. Om roerigheid te voorkomen, roer je regelmatig door de hele applicatie heen.
Note; maak voor grote oppervlaktes niet meer als ongeveer 10 kg aan per keer,om indikken te voorkomen

* Packaging
1 kg kartonnen doos; 25 kg zware plastic zak.
Opslag en houdbaarheid
12 maanden wanneer bewaard verzegeld op een droge plaats.
Identificatie & samenstelling
Een niet-brandbaar, op cement gebaseerd poeder (in verschillende kleuren) dat Portland-cement, calciumchloride,
titaniumoxide, gehydrateerde kalk, silicazand en andere kleine bestanddelen bevat.
Regenpenetratietest
SABS 0400: 1990 rapport beschikbaar op aanvraag.
Voorzorgsmaatregelen

• Kan ogen of gevoelige huid irriteren. Handschoenen en veiligheidsbril moeten worden gedragen. • Buiten het
bereik van kinderen houden.
Eerste hulp
+ Indien ingeslikt in significante hoeveelheden, braken opwekken, anders de mond spoelen en melk drinken. Een
dokter raadplegen.
+ Indien geïnhaleerd, breng de patiënt in de frisse lucht. Als irritatie van de luchtwegen, duizeligheid, misselijkheid of
bewusteloosheid optreedt, dient u medisch te zoeken
assistentie onmiddellijk.
+ Contact met de ogen - spoel grondig met water gedurende tenminste 15 minuten. Een dokter raadplegen. +
Huidcontact - was contactgebieden met water en zeep en breng waterige crème aan.
Coprox International (Pty) Ltd heeft geen controle over het doel waarvoor haar producten worden gebruikt,
opgeslagen, klaargemaakt en toegepast. Er wordt daarom geen garantie gegeven op de geschiktheid ervan, noch
wordt enige garantie, expliciet of impliciet, gegeven voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of het
gevolg van het gebruik van haar producten.

