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IKO Group
IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en
waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd
is IKO een speler van wereldformaat. De hoofdzetel is gevestigd in Toronto, Canada.

IKO nv

Doelstelling

De Europese IKO hoofdzetel en het R&D centrum
van de groep bevinden zich in Antwerpen, België.

Onze missie is om energiezuinige en ecologisch
verantwoorde dakproducten en -systemen te
ontwikkelen. Vanuit onze kennis in dakdichting,
isolatie en vloeibare waterdichting ontwikkelen en
produceren we nieuwe producten die samen een
perfect totaalsysteem vormen voor nieuwbouw en
renovatieprojecten in de bouwindustrie.
Wij zetten resoluut in op ecologische producten,
duurzame bouwsystemen en een totaalaanbod van
producten waar we zelf garant voor staan.
Met de focus op kwaliteit, ecologie en innovatie in
combinatie met hoogwaardige technologie streeft
IKO steeds naar “Setting the Standard”.

Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in
Antwerpen worden onze producten al sinds 1911
naar meer dan 70 landen verscheept. Zweden,
Finland, IJsland, Emiraten, Madagaskar, Marokko, …
geen klimaat is ons vreemd. Onze membranen
worden wereldwijd toegepast in uiteenlopende
nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Zowel voor industriële als particuliere gebouwen
heeft IKO een pasklare oplossing. We staan ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de
markt, zonder daarbij onze afkomst te verloochenen.
Naast de productie van bitumen dakbanen produceert IKO ook alle aanverwante accessoires voor
dakbanen. Het totaalgamma omvat hoogwaardige
isolatieplaten, vloeibare waterdichting en complementaire waterdichting zoals primers en lijmen.

Vloeibare waterdichtingsproducten
Naast duurzame bitumen en kunstsof dakbedekkingssystemen en thermische isolatie, heeft
IKO eveneens een jarenlange ervaring opgebouwd
in vloeibare waterdichtingsproducten.
En dit in de meest diverse toepassingen, gaande
van platte daken, over hellende daken, muren, gevels, kelders, ruwbouw, asfaltwegen tot terrassen.
IKO benadert de professionele markt met de
volgende productgroepen:

Dit logo staat als symbool voor het duurzaam
en ecologisch karakter van onze producten.

1- IKO pro: vloeibare accessoire producten voor
waterdichtingssystemen
2- IKO protect: vloeibare waterdichtingssystemen

PLAT DAK
VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND VAN HET PLAT DAK
1. IKO pro Bitumen Primer
Sterk impregnerende bitumineuze hechtprimer
• Diepe impregnatie van de ondergrond voor optimale werking
Toepassing
•
		
•
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
•
•
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•
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Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze
dakproducten aangebracht worden.
Verbeteren van de hechting tussen dakproduct en ondergrond.
Beton, baksteen, metaal en bestaande
bitumineuze dakbedekkingen.
Metaal: 10 - 15 m2/L of 0,067 - 0,1 L/m2
Beton: 3 - 4 m2/L of 0,25 - 0,33 L/m2
Bitumen: ca. 5 m2/L of 0,2 L/m2
Vezelcement: 10 -12 m2/L of 0,08 - 0,1L/m2
Bus van 5L en 25L
Polygum bitumen dakbedekking
IKO pro onderhoudsproducten

2. IKO pro Quick Primer (Spray)
Sneldrogende bitumineuze hechtprimer
• Korte droogtijd (30 min)
• Snelle verwerking
Toepassing
•
		
•
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
•
•
•
Verpakking
•
•
Te gebruiken met •
•

Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze
dakproducten aangebracht worden.
Verbeteren van de hechting tussen dakproduct en ondergrond.
Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakbedekkingen.
IKO pro Quick Primer Spray is ook toepasbaar op lood en aluminium.
Metaal: 10 - 15 m2/L of 0,067 - 0,1 L/m2
Beton: 3 - 4 m2/L of 0,25 - 0,33 L/m2
Bitumen: ca. 5 m2/L of 0,2 L/m2
Vezelcement: 10 - 12 m2/L of 0,08 - 0,1 L/m2
Bus van 5L en 25L
Spray van 500mL
Polygum bitumen dakbedekking
IKO pro onderhoudsproducten

3. IKO pro ECO Primer
Solventvrije bitumineuze hechtprimer
• Onbrandbaar en solventvrij
• Kan op licht vochtige ondergronden aangebracht worden
Toepassing
•
		
•
Ondergronden
•
Verbruik
•
•
•
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•

Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze
dakproducten aangebracht worden.
Verbeteren van de hechting tussen dakproduct en ondergrond.
Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakbedekkingen.
Metaal: 10 - 15 m2/L of 0,067 - 0,1 L/m2
Beton: 3 - 4 m2/L of 0,25 - 0,33 L/m2
Bitumen: ca. 5 m2/L of 0,2 L/m2
Vezelcement: 10 - 12 m2/L of 0,08 - 0,1 L/m2
Bus van 5L en 25L
Polygum bitumen dakbedekking
IKO pro onderhoudsproducten

4. IKO pro SA Bitumen Primer
Bitumineuze hechtprimer voor zelfklevende dakbanen
• Ideale voorbereiding van de ondergrond voor het plaatsen
van zelfklevende bitumineuze dakbanen
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
•
•
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •

Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende
bitumineuze dakproducten aangebracht worden.
Beton, baksteen, metaal en bestaande
bitumineuze dakbedekkingen.
Metaal: 10 - 15 m2/L of 0,067 - 0,1 L/m2
Beton: 3 - 4 m2/L of 0,25 - 0,33 L/m2
Bitumen: ca. 5 m2/L of 0,2 L/m2
Hout: 10 - 12 m2/L of 0,08 - 0,1 L/m2
Bus van 5L en 25L
Quadra Rock KSK, SafeStick en
Turbo Stick bitumen dakbedekking
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PLAT DAK
VERLIJMEN VAN DAKPRODUCTEN
1. IKO pro Hoogwaardige Daklijm
Koud verwerkbare bitumineuze daklijm
• Voorzien van vezels voor verbeterde hechtkracht en blijvende flexibiliteit
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
		
Verpakking
•
Te gebruiken met •
		
•
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Volledig verkleven van bitumineuze dakbanen
in nieuwbouw en renovatie.
Beton, geprofileerde staalplaten, hout
en bitumen dakbedekking.
0,5 - 1 m2/kg of 1-2 kg/m2, afhankelijk
van de ondergrond
Bus van 5 kg en 25 kg
IKO pro Quick Primer, Bitumen Primer of
ECO Primer
Polygum bitumen dakbedekking

2. IKO pro PU Lijm
Elastisch blijvende, één-component vochtuithardende polyurethaan lijm
• Medium opschuimend vermogen om oneffenheden in de ondergrond op te vangen
• Grote hechtkracht en verankering aan de ondergrond
Toepassing
• Verkleven van dakisolatiepanelen en bitumineuze
		 dampremmende lagen.
Ondergronden
• Beton, geprofileerde staalplaten, hout
		 en bitumen dakbedekking.
Verbruik
• Ca 5 m2/kg of 0,2 kg/m2
Verpakking
• Bus van 6,5 kg, voorzien van een
		schenktuit
Te gebruiken met • Dampremmende lagen
• IKO enertherm PIR isolatie

3. IKO pro Fix gun
Polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in spuitbus
• Snelle en directe verwerking op de isolatieplaat
Toepassing
•
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
		
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•
•

Verkleven van isolatiepanelen.
Beton, geprofileerde staalplaten,
hout en bitumen dakbedekking.
Tot 12m² plaatmateriaal per bus
(afhankelijk van windzone)
Spuitbus van 750 mL
IKO pro gun
IKO pro gun cleaner
IKO enertherm PIR isolatie

4. IKO pro Sprayfast
Snel uithardende polyurethaanlijm met onmiddellijke uitzetting, in drukvat
• Snelle en nauwkeurige verwerking
• Snelle verankering van de isolatieplaat aan de ondergrond
Toepassing
•
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
		
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•
•
•
•

Verkleven van isolatiepanelen.
Beton, geprofileerde staalplaten, hout
en bitumen dakbedekking.
Tot 200m² plaatmateriaal per drukvat
(afhankelijk van windzone)
Drukvat van 14,9 kg
IKO pro Sprayfast gun
IKO pro Sprayfast hose
IKO pro Sprayfast Valve
IKO pro gun cleaner
IKO enertherm PIR isolatie
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PLAT DAK
ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HET PLAT DAK
1. IKO pro Dakpasta
Elastische reparatiepasta op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen
• Snelle en eenvoudige herstelling van locale verouderingsverschijnselen
op bitumen dakbanen
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
		
Verpakking
•
•
Te gebruiken met •
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Herstellen van barsten, scheuren en
blazen in bitumineuze daken.
Bitumineuze dakbedekkingen, hout,
metaal, beton en alle soorten golfplaten.
Afhankelijk van diepte en ernst van de
te herstellen schade.
Bus van 5kg
Koker van 310 mL
IKO pro Quick Primer, Bitumen Primer
of ECO Primer

2. IKO pro Dakonderhoud
Soepele bitumineuze coating versterkt met kunststofvezels
• Snelle en eenvoudige verlenging van de levensduur van de bitumen
dakbedekking met minstens 3 jaar
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
		

Onderhouden van alle soorten
verweerde bitumen dakbedekkingen.
Bitumineuze dakbedekkingen, goten,
golfplaten en gegalvaniseerd staal.
2,5 m2/L per laag of 0,4 L/m2 per laag
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Quick Primer, Bitumen Primer
of ECO Primer

3. IKO pro ECO Dakonderhoud
Soepele en solventvrije bitumineuze coating
• Snelle en eenvoudige verlenging van de levensduur van
de bitumen dakbedekking met minstens 3 jaar
• Onbrandbaar en solventvrij
• Kan op licht vochtige ondergronden aangebracht worden
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •

Onderhouden van alle soorten verweerde
bitumen dakbedekkingen.
Bitumineuze dakbedekkingen, goten,
golfplaten en gegalvaniseerd staal.
1,5 m2/L per laag of 0,67 L/m2 per laag
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro ECO Primer

4. IKO pro Stickall
Sterk elastische kit op basis van hoogwaardig gemodificeerd bitumen
• Onmiddellijke hechting, ook op vochtige ondergronden
• Blijvende soepelheid en UV bestendigheid
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
		
Verpakking
•

Afdichten van voegen en herstellen van bitumen
dakbedekkingen.
Bitumen dakbedekkingen.
Afhankelijk van diepte en ernst van
de te herstellen schade.
Aluminium koker van 310 mL
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PLAT DAK
VLOEIBAAR WATERDICHTEN VAN HET PLAT DAK
1. IKO protect MS Detail
Gebruiksklaar en solventvrij vloeibaar waterdichtingssysteem
• Snelle en eenvoudige waterdichting van complexe dakdetails
• Solventvrije en geurloze coating, die ook binnen kan toegepast worden
• Levensduurverwachting van minstens 10 jaar
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
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Waterdichten van complexe dakdetails, zoals dakramen, doorvoeren,
lichtkoepels, schoorstenen, ...
Bitumen dakbedekking, beton, metaal,
harde kunststoffen, hout.
Zie gebruiksaanwijzing.
0,59 m2/kg of 1,7 kg/m2
Bus van 3,5kg en 7kg
IKO protect Teknostrip versterkingsvlies

2. IKO protect Teknotan Detail
Gebruiksklaar vloeibaar waterdichtingssysteem
• Snelle waterdichting van complexe dakdetails
• Levensduurverwachting van minstens 10 jaar
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•

Waterdichten van complexe dakdetails, zoals dakramen, doorvoeren,
lichtkoepels, schoorstenen, ...
Bitumen dakbedekking, beton, metaal,
harde kunststoffen, hout.
Zie gebruiksaanwijzing.
0,67 - 0,83 m2/L of 1,2 - 1,5 L/m2
Bus van 5 L
IKO protect Teknoprimer Detail primer
IKO protect Teknostrip versterkingsvlies

3. IKO protect Acryflex
Gebruiksklaar vloeibaar waterdichtingssysteem
• Snelle waterdichting van het volledige dakoppervlak
• Kan zelfs bij nat weer gebruikt worden
• Levensduurverwachting van minstens 5 jaar
•
•
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
Kleur
•
Toepassing

Waterdichten van daken en goten.
Wit reflecterend dak.
Bitumen dakbedekking, asfalt, beton,
metaal, vezelcement, pannen en leien.
0,5 - 1 m2/L of 1 - 2 L/m2
Bus van 5 L
IKO protect Teknostrip versterkingsvlies
Standaard grijs & wit

AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN HET PLAT DAK
1. IKO pro Alu Dakcoating
Zonreflecterende aluminium dakcoating
• Hitte reflecterend, waardoor de oppervlaktetemperatuur van het dak verlaagd wordt
• Energiebesparend in de zomer
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
		

Beschermen van bitumen dakbedekkingen tegen UV stralen en
veroudering door warmte.
Bitumen dakbedekkingen.
6 - 8 m2/L of 0,13 - 0,17 L/m2 per laag
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Quick Primer,
Bitumen Primer of ECO Primer
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HELLEND DAK
VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND VAN HET HELLEND DAK
1. IKO pro Stop Groene Aanslag
Gebruiksklaar product met biocide werking
• Langdurige effect, zonder aantasting van de ondergrond
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
		
Verbruik
•
Verpakking
•
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Bestrijden van korstmossen, algen, zwammen en andere groene
aanslag op allerlei buitenoppervlakken.
Bitumen dakbedekking, leien, tegels,
steen, vloeren, glas, hout,
plastic en shingles.
5 - 10 m2/L of 0,1 - 0,2 L/m2
Bus van 5 L en 25 L

2. IKO pro Acryl Primer
Hechtprimer voor acrylverven en -coatings
• Uitstekende impregnatie van de ondergrond,
die hierdoor minder poreus wordt
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•

Voorbereiden van de ondergrond voor
de plaatsing van acrylverven en -coatings.
Leien, steen, beton en hout.
Ca 5m2/L of 0,2 L/m2
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Stop Groene Aanslag
IKO pro Leienverf

AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN HET HELLEND DAK
1. IKO pro Leienverf
Zwarte matte verf voor hellende daken, op basis van acrylaatharsen
• Snelle en effectieve bescherming van dakbedekkingen van hellende daken
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•

Decoratieve, beschermende en
ademende verf voor hellende daken.
Kunstleien, dakpannen, vezelcement en
bitumineuze dakbanen.
Ca 5 m2/L of 0,2 L/m2 in 1 of 2 lagen.
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Stop Groene Aanslag
IKO pro Acryl Primer

2. IKO pro Zinkrenovatie
Twee-component zinkkleurige coating op basis van polyurethaan
• Eenvoudige en snelle renovatie van metalen goten die door zure regen zijn aangetast
Toepassing
• Bescherming en renovatie van metalen goten.
Ondergronden
• Metalen.
Verbruik
• Ca 2,5 m2/bus of 8 lopende m/bus in een
		 goot met een gemiddelde breedte van
		30cm
Verpakking
• Bus van 1,5 L
Te gebruiken met • IKO protect Teknostrip versterkingsvlies
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MUUR EN GEVEL
VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND VAN EEN MUUR EN GEVEL
1. IKO pro Stop Groene Aanslag
Gebruiksklaar product met biocide werking
• Langdurig effect, zonder aantasting van de ondergrond
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
Verpakking
•
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Bestrijden van korstmossen, algen , zwammen en andere groene
aanslag op allerlei buitenoppervlakken.
Bitumen dakbedekking, leien, tegels, steen, vloeren, glas, hout,
plastic en shingles.
5 - 10 m2/L of 0,1 - 0,2 L/m2
Bus van 5 L en 25 L

AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN EEN MUUR EN GEVEL
1. IKO pro Gevelbeschermer
Kleurloze, waterafstotende coating op basis van siloxaanharsen
• Maakt buitenmuren waterafstotend en ademend,
zonder verlies van het uitzicht van een volsteense muur
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
		
Verpakking
•
Te gebruiken met •

Waterafstotend maken van buitenmuren, bestaande uit baksteen,
mortel, beton en dergelijke.
Volsteense muur uit poreuze materialen.
0,8 - 4 m2/L of 0,25 - 1,2 L/m2, afhankelijk
van de ondergrond.
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Stop Groene Aanslag

2. IKO pro Muurverf
Hoogwaardige witte halfglanzende acrylverf
• Maakt binnen- en buitenmuren duurzaam waterdicht
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
		
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •
•

Decoratieve en vochtwerende bescherming
van binnen- en buitenmuren.
Baksteen, cement bepleistering,
metselwerk, vezelcement, beton,
pleister, kalk, ...
Ca 5 m2/L of 0,2 L/m2
Bus van 5 L en 25 L
IKO pro Stop Groene Aanslag
IKO pro Acryl Primer
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MUUR EN GEVEL
HERSTELLEN VAN EEN MUUR
1. IKO pro Muurinjectie
Hoogwaardig hars dat in muren wordt geïnjecteerd
• Compleet systeem door middel van diffusietechniek, dat
een definitieve vochtbarrière vormt tegen opstijgend vocht
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
		
Verpakking
•
•

Behandeling van muren die onderhevig
zijn aan opstijgend grondvocht.
Volsteense muur.
Ca 1,5L per lopende m,
per 10 cm muurdikte
Bus van 5 L en 25 L
Complete kit met 5L injectievloeistof,
12 injectiekokers en toevoerslangetjes,
		 boor diameter 10 mm, plamuurmes,
snelcement, plastieken handschoenen
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RUWBOUW
AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN RUWBOUW
1. IKO pro Ascopact
Hoogwaardig vloeibaar acrylaat hars, als plastiekbindmiddel
voor cement, kalk, gips en dergelijke
• Acrylaatgebaseerd product met betere werking en lager verbruik dan
producten op basis van vinylacetaten (zoals Compaktuna)
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
		
Verbruik
•
		
Verpakking
•

Veredelen en verbeteren van mortels:
super hechtkracht.
Alle gebruikelijke ondergronden voor
mortel en cement.
Afhankelijk van de dikte van de
mortellaag, zie technische fiche
Bus van 5L en 25L
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ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE
AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE
1. IKO pro Epoxy Vloer- en Muurverf
Hoogwaardige twee-component verf op basis van epoxyhars
• Slijtvast waterdichtingsmembraan voor vloeren en muren
Toepassing
Ondergronden
Verbruik
Verpakking
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•
•
•
•
•

Waterdichting van muren.
Vloerbekleding.
Beton en metselwerk.
1,1 - 1,7 m2/kg of 0,6 - 0,9 kg/m2
Bus van 5 kg

2. IKO pro Kelderdicht
Eenvoudig aan te brengen witte cementcoating
• Het vormt een waterdichte vochtbarrière op alle constructies,
die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden
Toepassing
Ondergronden
Verbruik
Verpakking

•
•
•
•

Waterdicht maken van probleemmuren.
Beton en metselwerk.
0,5 - 0,67 m2/kg of 1,5 - 2 kg/m2
Bus van 25kg

3. IKO pro Fundering
Bitumineuze waterdichte coating
• Flexibele en doeltreffende barrière tegen water en waterdamp
Toepassing
•
		
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
•
Verpakking
•

Waterdicht maken van fundamenten,
steunmuren, scheuren, stalen zuilen
en balken.
Beton, metselwerk en metalen.
Eerste laag ca 1,5 m2/L of 0,67 L/m2
Tweede laag ca 2,5 m2/L of 0,4 L/m2
Bus van 5L en 25L

4. IKO pro ECO Fundering
Hoogwaardige en solventvrije bitumineuze waterdichte coating
• Flexibele en doeltreffende barrière tegen water en waterdamp
• Onbrandbaar en solventvrij
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•

Waterdicht maken van fundamenten,
steunmuren, scheuren en balken.
Beton en metselwerk.
Ca 2 m2/L of 0,5 L/m2 per laag
Bus van 5 L en 25 L
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ASFALTWEG
ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN VAN ASFALTWEGEN
1. IKO pro Tinascoat
Koolwaterstofhoudende steenslag, koud te verwerken
• Snelle en voordelige herstelling van putten in asfaltwegen
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•
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Tijdelijk herstellen of herprofileren van asfaltwegen met weinig of
minder druk verkeer.
Koolwaterstofverhardingen.
Ca 0,04 m2/kg of 25 kg/m2 per cm dikte
Zak of bus van 25 kg

2. IKO pro Asco Rephalt
Reactief koudasfalt voor beton en asfalt
• Snelle en duurzame herstelling van putten in asfaltwegen
• Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer
• Kan verwerkt worden bij temperaturen onder 0°C
Toepassing
•
		
		
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•

Definitief herstellen of vernieuwen van
wegdek, bestaande uit asfalt of beton
blootgesteld aan licht, middelmatig of
zwaar verkeer.
Koolwaterstofverhardingen.
Ca 0,04 m2/kg of 25 kg/m2 per cm dikte
Zak van 14 kg

3. IKO pro Refresh Asphalt
Oplosmiddelvrije coating op basis van bitumen, harsen en vulstoffen
• Vastleggen van de loskomende begrinding van de toplaag
• Verbeteren van het rijcomfort en het uitzicht
• Mag op licht vochtige ondergrond aangebracht worden
Toepassing
•
		
Ondergronden
•
Verbruik
•
Verpakking
•
Te gebruiken met •

Renoveren van verouderde
buitenbekledingen in asfalt.
Koolwaterstofverhardingen.
1 - 1,25 m2/kg of 0,8 - 1 kg/m2
Bus van 25 kg
IKO pro Tinascoat of Asco Rephalt
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AFWERKEN EN BESCHERMEN VAN ANDERE ONDERGRONDEN
1. IKO pro Bitumen Bescherming
Bitumineuze waterdichte coating
• Effectieve en langdurige anti-corrosiewerking
Toepassing
• Beschermen van ondergronden tegen
		waterschade.
Ondergronden
• Beton, metselwerk, cement, metaal
		 en hout.
Verbruik
• Metalen: 8 - 10 m2/L of
		 0,1 - 0,13 L/m2 per laag
• Beton en hout: 4 - 6 m2/L
		 of 0,17 -0,25 L/m2 per laag
Verpakking
• Bus van 5L en 25L
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Dakonderhoud
ECO Dakonderhoud
Stickall
Dakpasta

ONDERHOUDEN
& HERSTELLEN

ANDERE TOEPASSING			

Bitumen Bescherming

ONDERGRONDSE			
Epoxy Vloer- en Muurverf
CONSTRUCTIE			Kelderdicht
			Fundering
			
ECO Fundering
			
ASFALTWEG				Tinascoat
				
Asco Rephalt
				
Refresh Asphalt

RUWBOUW			Ascopact

Muurinjectie

Leienverf		
Zinkrenovatie		

MUUR - GEVEL
Stop Groene Aanslag		
Gevelbeschermer
			Muurverf

Stop Groene Aanslag		
Acryl Primer		

HELLEND DAK

AFWERKEN &
BESCHERMEN

Hoogwaardige daklijm
ALU Dakcoating
PU lijm		
Fix gun		
Sprayfast		

Bitumen Primer
ECO Primer
Quick Primer (Spray)
SA Bitumen Primer

VOORBEREIDEN
VERLIJMEN
ONDERGROND		

PLAT DAK

TOEPASSING 

FUNCTIE 

MS Detail
Teknotan Detail
Acryflex

VLOEIBAAR
WATERDICHTEN

ISOLATIE

roofing

BITUMEN DAKBANEN

VLOEIBARE WATERDICHTING

EEN OPLOSSING
VOOR ELKE TOEPASSING

DUURZAME WATERDICHTING
VOOR PLATTE DAKEN

NAADLOOS WATERDICHT

www.enertherm.eu

be.iko.com

be.iko.com

Product
brochure
AQUAPLAN,

Ontdek
onze nie
uwe
produc
ten

de beste bescherming
voor in en rond uw woning.

www.aquaplan.com

IKO nv - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 - http://be.iko.com

