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Profi-Dicht met 
overtuigende voordelen

Dicht tot in detail
PROFI-DICHT is een vloeibare kunststof afdichting op basis van 
PMMA voor verwerking op dakvlak en detaillering. Met PROFI-
DICHT wordt een naaden voegloos dakvlak gerealiseerd.
Zelfs gecompliceerde vlakken en details kunnen zonder 
probleem worden afgedicht zoals bijv:
-  Lichtkoepels, ontluchtingen, balkons, steunen, balustrades, 

poeren en andere dakdoorvoeren.

Zekerheid
Het PROFI-DICHT systeem bestaat uit een aantal op elkaar 
afgestemde componenten:
• PROFI-DICHT reiniger
• PROFI-DICHT primer
• PROFI-DICHT coating
• PROFI-DICHT katalysator
• PROFI-DICHT speciaalvlies
• PROFI-DICHT gereedschap

Alle benodigde componenten zijn voor verwerking op 
elkaar afgestemd en worden per set geleverd. Afwijkende 
hoeveelheden zijn op verzoek leverbaar.

PROFI-DICHT werkt snel
In slechts 30 minuten regenbestendig, na ca. 1 uur beloopbaar 
en na 12 uur volledig uitgehard.

PROFI-DICHT eigenschappen
• Naadloos.
• Bestand tegen hoge belasting.
• Elastisch.
• Op verticale vlakken toepasbaar.
•  Bestand tegen vliegvuur en stralingswarmte.
• Wortelwerend.
• UV en IR bestendig.
• Hoge weerstand tegen veroudering.

PROFI-DICHT is eenvoudig
• Gemakkelijk aan te brengen.
•  Als reparatiemiddel direct en overal toepasbaar.

PROFI-DICHT is economisch
•  Ook bij lage temperaturen flexibel (tot - 5º C).
•  Geen materiaalverlies, kan in kleine hoeveelheden worden 

aangemaakt.
•  Mits in gesloten verpakking tot 6 maanden houdbaar.
• Met Icopal-kwaliteitsgarantie.

Beloopbaar na 1 uur
PROFI-DICHT hard sneller uit dan materialen op basis van EP- 
of PUR-hars. Hierdoor beperkte wachttijd. 

Technische eigenschappen
Ondergrondtemperatuur:  
- 5º C tot + 50º C

Omgevingstemperatuur:  
- 5º C tot + 35º C

Materiaalverbruik:  
min. 3,0 kg/m² (afhankelijk van de
ondergrond) 

Verwerkingstijd:
ca. 15 min. bij + 20º C

Regenbestendig:
ca. 30 min. bij + 20º C

Beloopbaar:
ca. na 1 uur bij + 20º C

Uithardingstijd:
ca. 12 uur bij + 20º C



Veelzijdig toepasbaar
PROFI-DICHT is op bijna alle ondergronden geschikt. Bestaande 
aansluitingen kunnen opnieuw worden behandeld.

Gebruiksaanwijzing
•  Alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
• Ondergrond moet droog zijn.
•  Werkplek met folie beschermen.
• Werkhandschoenen gebruiken.
•  Katalysator toevoegen en goed mengen.
•  Aanbrengen met vachtroller of kwast.
• Altijd speciaalvlies toepassen.
• Luchtinsluiting vermijden.
•  Bij arbeidsonderbreking van meer dan 12 uur de laatste laag 

met PROFI-DICHT reiniger schoonmaken.
•  Verwerking in goed geventileerde ruimte.

Ondergrond-voorbereiding
De ondergrond moet schoon, droog en vrij van olie, vetten en 
losse delen zijn. PROFI-DICHT moet altijd een volledige hechting 
aan de ondergrond hebben. Eventuele blazen opensnijden en 
pellen. Oneffenheden egaliseren, gaten opvullen.

PROFI-DICHT eigenschappen
• Naadloos.
• Bestand tegen hoge belasting.
• Elastisch.
• Op verticale vlakken toepasbaar.
•  Bestand tegen vliegvuur en stralingswarmte.
• Wortelwerend.
• UV en IR bestendig.
• Hoge weerstand tegen veroudering.

Mengverhouding
PROFI-DICHT voor gebruik minstens 1 minuut goed doorroeren. 
Daarna de benodigde hoeveelheid samen met de katalysator ca. 
2 minuten mengen. Op iedere verpakking staat de mengtabel 
afgedrukt.

Verbruik
Per m² dakvlak is de benodigde hoeveelheid ca. 3 tot 4 kg. 
Overlappen van het speciaalvlies minimaal 50 mm.

Attentie
Bij plotselinge regenval tijdens droogtijd dient na afloop de 
ondergrond droog gemaakt te worden en geïnspecteerd. Zonodig 
voorbehandelen en opnieuw materiaal aanbrengen.

Opslag en houdbaarheid
PROFI-DICHT componenten vorstvrij opslaan. 

Geopende emmers PROFI-DICHT coating of primer welke nog 
niet in aanraking geweest zijn met de katalysator kunnen weer 
gesloten worden voor gebruik. 

Materiaal zal niet uitharden (pas na toevoeging katalysator).

Aangebroken verpakking kan binnen een termijn van ca. 6 
maanden weer worden gebruikt. 

In de emmer achtergebleven gemengd restmateriaal kan na 
het uitharden eenvoudig worden verwijderd. Gereedschap is 
gemakkelijk te reinigen voor hergebruik. 

Uitgeharde componenten kunnen met het overig huisvuil worden 
afgevoerd.
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4.  Op maat gesneden PROFI-DICHT 
speciaalvlies blaasvrij aanbrengen en 
goed aandrukken.

Belangrijk: de vliesoverlappen moeten 
minimaal 5cm bedragen.

5.  Speciaalvlies met een laagdikte van 
min. 1,0 kg/m² afdichten.

6. Plakband verwijderen.

Wandaansluiting
1.  Ondergrond reinigen (evt. verflagen 

verwijderen).
2.  Zuigende ondergrond volgens tabel 

met primer behandelen.

7.  Indien gewenst gekleurd mineraal in de 
afdichtlaag strooien, ca. 0,5 kg/m²

3.  De gemengde PROFI-DICHT, minstens 
2 kg/m², met een vachtroller 
aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

Lichtkoepel
1.  De ondergrond voorbereiden en 

afplakken.

2.  De gemengde PROFI-DICHT, minstens 
2 kg/m², met een vachtroller 
aanbrengen en gelijkmatig verdelen.

3.  PROFI-DICHT speciaalvlies 
aanbrengen. In de hoeken zo insnijden 
dat er geen blaasvorming ontstaat.

4.  speciaalvlies met een laagdikte van 
min. 1,0 kg/m² afdichten. Plakband 
verwijderen.

5.  Indien gewenst gekleurd mineraal in de 
afdichtlaag strooien, ca. 0,5 kg/m². 

Dakdetails stap voor stap 
vakkundig uitgevoerd
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Inwerken ronde doorvoer
1.  Oppervlakte opruwen met 

schuurpapier, voor een betere 
hechting.

3.  De af te dichten oppervlakte 
ruimschoots afplakken.

4.  PROFI-DICHT speciaalvlies pasklaar 
maken (voorbeeld voor insnijden op de 
verpakking).

5.  Ter plaatse van de speciaalvlies 
manchet de gemengde PROFIDICHT 
met een vachtroller aanbrengen en 
verdelen.

6.  Op het dakvlak de gemengde PROFI-
DICHT, minstens 2 kg/m², met een 
vachtroller aanbrengen en gelijkmatig 
verdelen.

7.  Speciaalvlies blaasvrij aanbrengen, 
goed aandrukken en met een laagdikte 
van min.1,0 kg/m² afdichten.

8.  Plakband verwijderen en indien 
gewenst gekleurd mineraal in de 
afdichtlaag strooien, ca. 0,5 kg/m².

Attentie:
Bij arbeidsonderbreking van meer dan 12 uur de laatst aangebrachte laag met 
PROFIDICHT reiniger schoonmaken ca. 20 minuten ventileren alvorens volgende 
laag aangebracht kan worden met overlappen van min. 10 cm.

2.  Voorbereide ondergrond met PROFI-
DICHT reiniger schoonwrijven. ca. 20 
minuten ventileren.



�PROFI-DICHT wordt als afdichting op 
dakvlakken, balkons en andere details 
toegepast. (ondergrond temperatuur 
van -5º C en - 50º C). 

De ondergrond moet zorgvuldig 
voorbereid worden. (s. S. 3 + 7) 
Desgewenst de ondergrond opruwen 
en met PROFI-DICHT reiniger 
schoonmaken (ventileren ca. 20 min.). 2.  Oneffenheden egaliseren en gaten 

opvullen.

3.  Te behandelen details en opgaand 
werk conform werkwijze op 
voorgaande pagina’s met PROFI-DICHT 
afdichten.

4.  PROFI-DICHT uitgieten en gelijkmatig 
verdelen. Hoeveelheid afstemmen 
op verwerkingstijd van ca. 15 min. 
(verbruik ca. 2kg/m²).

5.  Dan direct het PROFI-DICHT speciaalvlies 
blaasvrij aanbrengen, met goed 
doordrenkte overlappen van ca. 5 cm.

1.  De te behandelen oppervlakte indien 
noodzakelijk voorbehandelen met 
PROFI-DICHT primer, afhankelijk van 
temperatuur ca. 25 min tot 2 uur laten 
drogen) (verbruik ca. 0,4 kg/m²).

6.  Een deklaag van PROFI-DICHT op 
het vlies uitgieten en goed verdelen. 
Oppassen dat het vlies niet verschuift. 
(verbruik ca. 1 - kg/m²).

7.  De afdeklaag van PROFI-DICHT moet 
minimaal 2,0 mm bedragen. Na ca. 4 
uur is het oppervlakte beloopbaar.

Dakvlak stap voor stap  
vakkundig uitgevoerd

Gedetailleerde verwerkingsvoorschriften 
zijn op de verpakking afgebeeld.

Attentie: bij verwerking zorgen voor een 
goede ventilatie.
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Belangrijk van A - Z

Ondergrond Zonder Primer Met PROFI-DICHT Primer
Acrylglas *1 •
Aluminium *1 •
Coating *6
Beton *3 •
Geoxydeerde bitumen •
Edelstaal *5 •
Epoxyharsen *9 •
Cementdekvloer *3 •
Geglazuurde tegels *4 •
Glas *1 •
Hout  •
Kunststof dakbanen (CPE) *8, *9 •
Kunststof dakbanen (EVA) •
Kunststof dakbanen (PIB) •
Kunststof dakbanen (PVC) *1 •
Koper *1 •
Lichtbeton (schuimbeton) *3 •
Mortel (kunststof gemodificeerd) *3 •
SBS Gemodificeerde bitumen •
APP Gemodificeerde bitumen *7 •
PU afwerkingen •
PU voorwerpen •
PU isolatieplaten *2 •
Hard PVC *1
Staal *5, *6 •
Teer •
Onverzadigde polyesterharsen *8, *9
Zink *1 • 

*1  Voor aanvang gladde oppervlakten 
met schuurpapier opruwen en 
grondig reinigen met PROFI-DICHT 
reiniger. 

*2  Alleen tweezijdig gecacheerde PUR 
isolatieplaten kunnen onder PROFI-
DICHT worden toegepast.

*3 In minerale ondergrond mag max. 
6% vocht aanwezig zijn. Nieuwe 
cementgebonden ondergronden 
moeten minstens 28 dagen oud zijn.

*4  Glazuur verwijderen, eerst proef 
opzetten. 

*5  Voor aanvang met slijpschijf 
opruwen en grondig reinigen met 
PROFI-DICHT Reiniger.

*6 Verf, afwerklaag grondig verwijderen.
*7  Oppervlakte afvlammen en weke 

bitumen instrooien met 0,2 - 0,6 mm 
kwartszand.

*8 Voor aanvang grondig reinigen met 
PROFI-DICHT reiniger.

*9 Eerst proef opzetten.
*10 PROFI-DICHT WDVS.
*11 PROFI-DICHT POCB. 

Verwerkingsvoorschriften volgens laatste stand der techniek en op basis van laboratorium 
en praktijkervaring. Door diversiteit van materialen zijn afwijkingen altijd mogelijk. Het 
opzetten van een proef wordt daarom aanbevolen. 

Ondergronden welke niet zijn opgenomen in bovenstaande tabel afstemmen met de 
technisch adviseur van Icopal Technische wijzigingen voorbehouden.
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