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Algemeen 
 

 
Icopal Elasto-Coating is een koud verwerkbare coating voor het verlengen 
van de levensduur van het dak. Icopal Elasto-Coating kan afgewerkt worden 
met leislag of fijn grind. 
 

 
 
Toepassingen 

 
Elasto-Coating is een koud verwerkbare bitumineuze coating voor leislag of 
fijn grind (2-4mm) op bitumineuze dakbedekking (met een maximale 
helling van 15°). Elasto-Coating kan ook worden toegepast als afdichting bij 
buitenwanden zoals kelderfunderingen. Hierbij moet na het drogen de 
coating beschermd worden met bijvoorbeeld polystyreen isolatieplaten. 
 

 
 
Verwerking  

 
• Gebruik de Elasto-Coating alleen wanneer enkele dagen droog weer is  
   voorspelt is. Wanneer er kort na aanbrengen neerslag in de coating 

    komt is het risico van uitspoelen aanwezig. Breng daarom bij voorkeur  
    tweemaal een dunne laag aan dan eenmaal een dikkere laag. 
• Tijdens de verwerking dient de temperatuur van het te behandelen  
   oppervlak >5°C te zijn. 
• De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. 
• Voor het aanbrengen van Elasto-Coating het dak eerst behandelen met 
   Icopal Elasto-Primer en deze minimaal 1 uur laten aandrogen. 
• Voordat de Elasto-Coating aangebracht wordt de pasta goed roeren met  
   een roerhout. 
• Breng daarna de eerste dunne laag met een kwast of rubberen  
   vloertrekker aan. Breng na 24 uur de Elasto- Coating nogmaals aan, maar  
   dan dwars op de eerste laag om een goede coating te realiseren. 
• De water- en regenbestendigheid is verkregen wanneer de bruine kleur  
   volledig zwart is geworden. 
• Wanneer de Elasto-Coating wordt afgewerkt met leislag of een ander fijn  
   materiaal dan dient het afstrooien direct na aanbrengen van de tweede  

    coating plaats te vinden om een goede hechting te realiseren. Enig 
    aandrukken van het afstrooimateriaal is gewenst 
. 

 
 
Verbruik 
 

 
Verbruik is 1 kg per m2 per laag. 

 
 
Levering  

 
Aflevering 
Icopal Elasto Coating verpakt in emmers van 24 liter, 
of per 18 emmers, op europallets, in plastic krimphoes.  
 
Opslag 
Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. 
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Technische Productgegevens           
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Product specificaties Methode Waarde Eenheid 

Bindmiddelgehalte EN 1428 50 m/m% 

Watergehalte EN 1428 50 m/m% 

Viscositeit @ 20°C Brookfield RVF 1/20 6500 mPas 

Zuurgraad  EN 6411 10 pH 

Penetratie residueel bindmiddel @ 25°C EN 1426 (EN 13074) 25 0,1mm 

Ring & Kogel residueel bindmiddel EN 1427 (EN 13074) 85 °C 

 


