
AquaBlocker

WATERDICHT VAN KELDER TOT DAK



AquaBlocker is een revolutionair afdichtingsmiddel. Het 

biedt bijna altijd een efficiënte oplossing als vochtwering 

gewenst is. De geavanceerde SMP-technologie maakt het 

gebruik van bitumineuze afdichtingsmiddelen met teer 

en vlekken overbodig. AquaBlocker is duurzaam, elastisch, 

veilig en schoon. Het is te gebruiken in en om gebouwen en 

hecht goed op de meest voorkomende ondergronden. De 

uithardingstijd is kort en een speciale voorbehandeling is niet 

nodig. Dit betekent dat u met enkele eenvoudige handelingen 

complete gebouwen en alles daaromheen weer voor jaren 

waterdicht maakt. Dat alles met één product: AquaBlocker, 

waterdicht van kelder tot dak.

VEILIG VOOR MENS EN MILIEU

AquaBlocker bevat geen oplosmiddelen en bitumen en is 

daarom niet schadelijk voor de gezondheid. De geur verdwijnt 

snel en kan geen kwaad. Als AquaBlocker aan uw handen 

komt, kunt u het gewoon wegwrijven als het uitgehard is. 

Veiligheid voor mens en milieu staan bij ons voorop.

BRANDVEILIG WERKEN ZONDER VLAMMEN

Professionals kennen het gevaar dat bij het ‘afbranden’ 

ontstaat. Vooral bij brandbare ondergronden of bij naden 

tussen aansluitingen zijn de risico’s groot. De norm NEN6050 

stelt hiervoor de regels. AquaBlocker zet direct de toon met 

de beste technische oplossing. Gegarandeerd waterdicht 

detailleren zonder branden en dat met één product. Wie 

eenmaal met AquaBlocker werkt, wil niet meer anders.

AQUABLOCKER WERKT SNELLER EN BETER

• Eén product voor vele toepassingen om vochtproblemen 

op te lossen en te voorkomen

• Ook op vochtige ondergronden te gebruiken

• Hoeft tijdens uitharding niet beschermd te worden tegen 

water; direct regenvast

• Blijvend elastisch

• Tot 5 mm scheuroverbruggend

• Eenvoudig aan te brengen

• Geen primer nodig

• Geen brander nodig

• Geen oplosmiddelen of bitumen

• EC1R-plus gecertificeerd

ALTIJD DE JUISTE VERPAKKING

AquaBlocker is verkrijgbaar in drie verpakkingen geschikt 

voor horizontale en verticale toepassingen. De handige 

290 ml kitspuit is ideaal voor het afdichten en/of repareren 

van voegen, naden en scheuren. De emmer van 6 kg is zeer 

geschikt voor vlakken, doorvoeringen, detailleringen, goten, 

schoorstenen en allerlei aansluitingen van verschillende 

bouwdelen op elkaar. Grotere vlakken, daken, kelders of 

terrassen afdichten? Gebruik dan de emmer van 14 kg. 

Hiervoor kan ook de AquaBlocker Liquid in een 14 kg verpakking 

voor worden gebruikt. Dit product is zelfnivellerend en ideaal 

voor applicatie op horizontale oppervlakken.

Professioneel 
afdichten kan heel 

eenvoudig zijn



AQUABLOCKER®

NOG NOOIT WAS HET VERLENGEN VAN  
DE LEVENSDUUR VAN EEN DAK ZO MAKKELIJK!

Afdichting buitenzijde
Betonnen muren

Waterdichte laag
Betonnen vloer

Reparatie van 
dakgoot en  rondom 

schoorsteen

Reparatie oude 
Bitumen lagen

  EEN WATERDICHTE COATING VOOR HET REPAREREN EN  
VOORKOMEN VAN LEKKAGES EN VOCHTPROBLEMEN

 HECHT  OOK OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN!

 TOT 5 MM SCHEUROVERBRUGGEND, 
 UV-BESTENDIG EN GEBRUIKSKLAAR!
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Smart help
+ 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze 

brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd 

de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account 

manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe 

of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze 

brochure. 


