
POLYCOLORIT® Waterdichte verf

Eigenschappen
POLYCOLORIT® wordt toegepast voor waterdichte, weerbestendige beschildering 
van villa’s, woningen, nijverheidsgebouwen, garages, magazijnen, enz. Naast een 
uitstekende verwerkbaarheid, laat POLYCOLORIT® een perfecte afwerking toe. 
Voorwaarde tot een goed resultaat is steeds een zuiver oppervlak, vrij van olie en 
vet, stof en losse delen.

+30°

+10°

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Grondlaag: verdunnen met ± 33% water 
Deklagen: onverdund

Grondlaag: ± 0,10 L/m²
Deklaag: ± 0,15 L/m²

0,75 L en 4 L

Kleur Droogtijd Gebruikstemperatuur

22 kleuren (vraag onze kleurenkaart) 2 à 5h + 10°C tot + 30°C

[



Gebruiksaanwijzing
Men zal steeds een grondlaag plaatsen met de volgende samenstelling.

- 2 volumedelen POLYCOLORIT®
- 1 volumedeel water

Men laat drogen. Vervolgens worden twee deklagen aangebracht met 
onverdunde POLYCOLORIT®.

Bij vocht worden eerst de waterinfiltraties verholpen. Bij vochtige muren 
of muren met zoutuitslag (te verwijderen) raden we vervolgens als eerste 
deklaag de volgende samenstelling aan: 

-  1 volumedeel water en 1 volumedeel witte cement samen vooraf te 
mengen, vervolgens 2 1/2 volumedelen POLYCOLORIT® toevoegen.

De tweede deklaag wordt aangebracht met onverdunde POLYCOLORIT®.
Voor minder goede ondergronden (niet stabiele voegen of bepleisteringen) 
kunnen we u een speciale werkwijze opgeven met ons product 
COMPAKTUNA®.
POLYCOLORIT® kan ook toegepast worden als stofbindende, slijtvaste, 
gekleurde bestrijking van cement-beton, kurk en andere chapes, welke 
hoofdzakelijk voor voetverkeer benut worden.
Voor deze toepassing raden we een grondlaag, 2 deklagen met cement, en 
een afwerklaag met onverdunde POLYCOLORIT® aan. 
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De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan 
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie 
dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze 
producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig 
opvallende plaats. Vraag steeds de technische � che van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische 
Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. 

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertifi ceerd.Certifi caat: BE 04/01432


