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Oplosmiddelhoudend

Kwast, roller, luiwagen of (airless)spuit

Oplosmiddelvrij

Kwast, roller of luiwagen

Watergedragen

Kwast, roller, trekker of spatel

Buiten

Roller, luiwagen, trekker of (airless)spuit

Dakbedekking

Spatel of plamuurmes

Zink en kunststof goten

Verbruik per laag

Hout, metaal, kunststof en steen

Droogtijd
5 uur

ECO

Kwast of roller

Duurzaamheid

Kwast, roller of (airless)spuit

Verwerkingstijd

Milieuvriendelijk

2 Componenten product

Veiligheid
Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en
dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor
voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of
drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht
u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct
een arts.

4R principe

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door
instellingen of omstandigheden afwijken.

Milieu
Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal
bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten
een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen
voor mens en milieu (REACH).

Aansprakelijkheid
Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de
invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk
worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele
schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van
de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten
de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid
op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt
aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen
aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

Kleuren
De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen
zijn ter indicatie. OAF streef er naar deze zo natuurgetrouw

Wijzigingen
OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en
producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.
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OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

PRIMERS
DAKLIJM

OAF PRO
VOORBEHANDELING
De dakprimers van OAF zorgen voor een uitstekende hechting van OAF dakproducten. Eenvoudig aan te brengen op diverse ondergronden en sneldrogend.

WWW.OAFHOLLAND.NL
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VOORBEHANDELING

QUICKPRIMER
Verbeterd hechting bitumineuze dakproducten
Verbeteren van de hechting op vele ondergronden zoals bestaande
bitumineuze dakbedekking, steenachtige en metalen ondergronden
OAF PRO Quickprimer is een bitumineus voorbehandelingsmiddel ter
verbetering van de hechting voor warme bitumen, brandrollen, vloeibare
dakbedekking op bitumenbasis en dakbedekking die met een koud of
warm verwerkbare bitumenlijm gekleefd worden. Quickprimer dringt
goed door in de poriën van de ondergrond, waardoor een goede
hechting met de bovenliggende dakbedekking wordt bereikt.
•
•
•
•
•
•

Sterk verbeterende hechting
Bestand tegen water en vocht indringing
Hechting op bitumineuze dakbedekking
Hechting op steenachtige en metalen ondergronden
Na droging reukloos
Na droging vrij van schadelijke bestanddelen

Kleur

Zwart

Verpakking

500 ml (spuitbus) - 750 ml - 5 ltr - 25 ltr

DAK CONTACTPRIMER AQ
Verbeterd hechting watergedragen dakcoating
Voor het verbeteren van de hechteigenschappen van verweerde
bitumineuze dakbedekking voor watergedragen dakcoatings
OAF PRO Dak Contactprimer AQ is een voorbehandelingsmiddel ter
verbetering van de hechting op poreuze en verweerde bitumineuze dakbedekking (minimaal 6 maanden oud) die behandeld gaan worden met
een watergedragen dakcoating. Dak Contactprimer AQ dringt goed door
in de poriën van de ondergrond, waardoor een uitstekende hechting met
de aan te brengen dakcoating wordt bereikt.
•
•
•
•

Sterk verbeterende hechting
Zeer snelle droging
Bestand tegen water en vocht indringing
Hechting op bitumineuze dakbedekking en op steenachtige
materialen
• Na droging reukloos
ECO
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Kleur

Transparant geel

Verpakking

1 ltr - 5 ltr - 25 ltr

OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

VOORBEHANDELING

KOUDE KLEEFSTOF
Bitumineuze dakrollijm
Voor het verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op
bitumineuze ondergronden
OAF PRO Koude Kleefstof bestaat uit gemodificeerde bitumen en is
geschikt voor het (koud) verlijmen van dunnere bitumineuze toplagen op
bitumineuze ondergronden, zonder gebruik te maken van een brander. In
één enkele behandeling wordt de gehele dakbaan, inclusief naden, vastgelijmd en kleine oneffenheden in de ondergrond opgevuld.
Koude Kleefstof is tevens te gebruiken voor het verlijmen van bitumineuze
toplagen op ondergronden van hout, beton en metaal die met een bitumineus product zijn voorbehandeld zoals bijvoorbeeld OAF PRO Quickprimer.
• Sterke en homogene verlijming, die damp- en luchtinsluiting
vermijdt en blaasvorming onmogelijk maakt
• Ongevoelig voor vorst
• Hoge kleefkracht
Kleur

Zwart

Verpakking

750 ml - 5 ltr - 25 ltr

GEBRUIK KOUDE KLEEFSTOF
Ondergrond: Bitumineuze ondergronden met hellingshoek tot maximaal 15°. Hecht ook
op met OAF PRO Quickprimer voorbehandelde ondergronden van steen, beton, hout, zink
en metselwerk.
Voorbehandeling: De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stofen vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.
Reparatie: Herstel eerst barsten en scheuren in de verweerde bitumenondergrond met OAF PRO Dakreparatiepasta+. Verweerde ondergronden
voorstrijken met OAF PRO Quickprimer.
Aanbrengen: OAF PRO Koude Kleefstof aanbrengen met kwast, roller,
luiwagen of airless spuitapparatuur.
Afwerken: Rol de gehele dakrol direct uit in de juist aangebrachte
Koude Kleefstof en druk het goed aan. Strijk de dakbaan vervolgens
na met een aandrukspaan of roller. De delen mogen voor
ca. 24 uur na aanbrengen niet worden belast.
Desgewenst kan OAF PRO Koude Kleefstof als dakafwerking ook
worden afgestrooid met leislag. Strooi de leislag royaal in binnen
2 - 3 minuten na het aanbrengen van de Koude Kleefstof.

WWW.OAFHOLLAND.NL

Voor het eenvoudig
verlijmen van
dunnere toplagen
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4R PRINCIPE

HET 4R PRINCIPE
Het OAF Dak en Goot programma is gebaseerd op het 4R principe.
4R staat voor Reparerend, Renoverend, Reflecterend & Reducerend.
Reflecterende coating heeft ook een positief effect op het rendement
van zonnepanelen.
Een reflecterende coating is overschilderbaar of in meerdere kleuren
leverbaar. Dit gaat wel ten koste van het reflecterend vermogen.

WITTE
REFLECTERENDE
COATING
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OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

DAKCOATINGS
VLOEIBAAR RUBBER
DAKROLLEN
DAKMATERIALEN

OAF PRO AFWERKING
De dakcoatings van OAF verlengen de levensduur van uw dakbedekking.
De dakcoatings met reflecterende eigenschappen zorgen voor een lagere
binnenruimte temperatuur.

WWW.OAFHOLLAND.NL
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AFWERKING

DAKCOAT BITUMEN
Renoverende vloeibare dakbedekking
Beschermt en renoveert verouderde bitumineuze dakbedekking
OAF PRO Dakcoat Bitumen is een zwarte, hoog visceuze, elastische
bitumineuze dakcoating en bevat versterkende rubber. Het aanbrengen van
een primer en het afwerken met Dakcoat Bitumen zorgt voor herstel en
bescherming van verweerde en/of gecraqueleerde bitumineuze dakbedekking.
Dit zorgt voor verlenging van de levensduur.
• Bestand tegen atmosferische invloeden (zure regen, zwaveldioxide
en organische zuren)
• Goed bestand tegen weersinvloeden
• Zeer goede hechting
• Scheuroverbruggend
• Waterafstotend
• Bevat rubber
• Mat

Kleur

Zwart

Verpakking

750 ml - 5 ltr - 25 ltr

DAKCOAT REFLEX AQ
Witte warmtewerende en renoverende coating
Voor het verfraaien en herstellen van bitumineuze dakbedekking
op platte daken met een warmtewerende werking
OAF PRO Dakcoat Reflex AQ is een witte dakcoating, bestaande uit
speciaal gemodificeerde polymeren, die gebruikt wordt om bitumineuze
dakbedekking op platte daken warmtewerend te maken en te renoveren.
De witte coating zorgt ervoor dat zonlicht gereflecteerd wordt. Hierdoor
kan de warmte die doorgaans opgenomen wordt door het dak met 70%
gereduceerd worden. Een constante en lagere oppervlaktetemperatuur
verlengt de levensduur van de dakbedekking, draagt bij aan een lagere
binnentemperatuur en verbetert het rendement van zonnecollectoren.
• Scheuroverbruggend en flexibel
• Hydrofoob
• Reflecteert zonlicht
• Weersbestendig
• Eiglans
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ECO

Kleur

Wit

Verpakking

750 ml - 5 ltr - 25 ltr

OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

AFWERKING

DAKCOAT EPDM
Witte warmtewerende hydrofobe coating
Voor warmtereflectie en verfraaiing van EPDM-dakbedekking
OAF PRO Dakcoat EPDM is een hoogwaardige, warmte reflecterende en
weersbestendige dakcoating op basis van volledig UV-stabiele polymeren.
Door de witte afwerking zal bij volle zonneschijn de temperatuur in de
onderliggende ruimte lager blijven waardoor er een aanzienlijke energiebesparing wordt bereikt. En het verlaagt hierdoor de kans op blaasvorming
van de EPDM. Geschikt voor EPDM waarbij geen talk of grafiet is toepast.
•
•
•
•
•
•
•
•

Door verlaagde daktemperatuur blijft het EPDM-dak vlakker
Hoge reflectiewaarde
Hoge flexibiliteit
Goede hechting
Snelle droging
Hydrofoob
Lichtecht
Hoge eiglans

1/2/24 uur

Kleur

Wit

Verpakking

750 ml - 5 ltr - 25 ltr

VLOEIBAAR RUBBER AQ
Elastische en afdichtende coating
Voor het blijvend elastisch afdichten van bijna alle ondergronden,
zowel horizontaal als verticaal toepasbaar
OAF PRO Vloeibaar Rubber AQ is een universele, flexibele, dikke, vloeibare
coating op basis van styreen acrylaatdispersie (en bitumenemulsie bij
zwart) voor het beschermen en blijvend elastisch afdichten van vrijwel alle
ondergronden zoals houten wanden, muren, vloeren, (buis)doorvoeren,
aansluitingen, daken, constructiedelen, kweekbakken, naden, voegen en
scheuren. Het product is eenvoudig te verwerken met een kwast, roller of
spaan en is zowel water als luchtdicht.
•
•
•
•
•
•

Bestand tegen UV en tegen sterkte temperatuurschommelingen
Soepel, blijvend elastisch, goed bestand tegen veroudering
Milieuvriendelijk
Oplosmiddelvrij
Waterdicht
ECO
Zijdeglans (zwart) / Eiglans (wit en grijs)

WWW.OAFHOLLAND.NL

Kleur

Zwart, wit en grijs

Verpakking

750 ml - 5 ltr - 25 ltr
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AFWERKING

ONDERLAAG ALBASE

P60 UNIVERSEEL

De Allbase P60 is een 2 mm universele onderlaag op basis van APP
(atactisch polypropyleen) gemodificeerd bitumen die aan de onderzijde is
voorzien van een polyestermat. De bovenzijde van de rol is afgewerkt met
een PE-folie. De Allbase P60 is te gebruiken in combinatie met zowel een
APP als een SBS toplaag.
Soort

Onderlaag

Afmeting

Een rol is 15 x 1 meter

DAKROL TOPLAAG

470K14

De Toplaag 470K14 is een 4 mm dikke dakbedekking in een tweelaags
dakbedekkingssysteem met een gecombineerde glasvlies polyester inlage.
De bovenzijde van de brandrol is afgewerkt met zand en heeft een MEC
laag aan de onderzijde (wegbrandfolie). Het product is soepel en buigzaam
en 100% UV-bestendig.
Soort

Toplaag Kaal

Afmeting

Een rol is 6 x 1 meter

DAKROL TOPLAAG

470K24

De Toplaag 470K24 is een 4,5 mm dikke dakbedekking in een tweelaags
dakbedekkingssysteem met een gecombineerde glasvlies polyester inlage.
De bovenzijde van de brandrol is afgewerkt met leislag en heeft een MEC
laag aan de onderzijde (wegbrandfolie). Het product is soepel en buigzaam
en 100% UV-bestendig.
Soort

Toplaag Leislag

Afmeting

Een rol is 5 x 1 meter

DAKTRIM
Geribbelde aluminium afwerklijst met een lengte 250 cm en een
vooraanzicht en oplegging van 45 mm. De daktrim wordt geleverd
inclusief verbindingsstukken.
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Soort

Aluminium

Afmeting

250 cm

OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

DAKREPARATIEPASTA
GOOTRENOVATIE
LIJM/KIT

OAF PRO DIVERSEN
De onderhouds- en reparatieproducten van OAF verhelpen of voorkomen
lekkages aan uw dak of goot. Daarbij beschermen de producten tegen
weersinvloeden, verlengen de levensduur en zijn eenvoudig aan te brengen.

WWW.OAFHOLLAND.NL
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DIVERSEN

DAK REPARATIEPASTA PLUS
Bitumenpasta ook voor toepassing onder water
Onder alle weersomstandigheden herstellen en horizontaal en verticaal
afdichten van scheuren in dakbedekking, daknaden en aansluitingen
OAF PRO Dak Reparatiepasta Plus is een plasto-elastische, gebruiksklare
waterdichte afdichtings- en voegpasta op basis van een gemodificeerde
bitumenrubber verrijkt met hoogwaardige copolymeren. Geschikt voor
zowel horizontaal als verticaal afdichten van blazen, scheuren en barsten in
bitumineuze dakbedekkingen onder alle weersomstandigheden. Het kan zelfs
onderwater worden aangebracht.
Het wordt ook toegepast voor het repareren/afdichten van goten en daken
zoals; aansluitingen van ontluchtingskokers, dakranden, daknaden, waterafvoeren en voegvullingen.
• Ook onder water aan te brengen
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• Herstelt blazen, scheuren en barsten
• Versterkt met vezels
• Anti-degradant
Kleur

Zwart

Verpakking

750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

GEBRUIK DAKREPARATIE PLUS
Toe te passen op bitumineuze dakbedekking en goten. OAF PRO Dakreparatie Plus hecht
ook op metaal, metselwerk en hout.
Voorbehandeling
De ondergrond goed schoonmaken met een harde borstel en overvloedig water
wegvegen. Impregneer de droge ondergrond zo nodig met OAF PRO Quickprimer
om poreuze, poedervormende ondergronden te neutraliseren en om de hechting
te verbeteren.

Waterdichte
reparaties en
afwerkingen
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Verwerking
Vul scheuren met één laag Dak Reparatiepasta Plus m.b.v. een spatel of
plamuurmes. Breng vervolgens na het drogen een tweede laag aan. Snij
blazen kruisvormig in, laat het vervolgens drogen en vul de blazen met
Dak Reparatiepasta Plus. Vouw de opengesneden delen terug en breng
tevens op de naden één laag reparatiepasta aan met een plamuurmes.
Na aanbrengen enkele dagen niet belasten.
Spoedreparatie
Dak Reparatiepasta Plus kan ook onder water worden aangebracht.
De werkwijze is identiek als hierboven, alleen kan dan de ondergrond
niet worden schoongemaakt en quickprimer worden aangebracht.

OAF DAK & GOOT PRODUCTEN

DIVERSEN

GOOTRENOVATIE

PU2K (CC71)

Universele 2 componenten gootcoating
Voor het waterdicht repareren en renoveren van zinken (dak)goten
en afdichting van naden. Waterafstotend, waterdicht en levensduur
verlengend
OAF PRO Gootrenovatie PU 2K is een oplosmiddelvrij 2 componenten
product op basis van polyurethaanharsen en een aromatische Isocyanaat als
verharder.
Gootrenovatie PU 2K is uitermate geschikt voor het repareren en renoveren
van zinken (dak)goten en als blijvende afdichting over naden waardoor de
levensduur met jaren kan worden verlengd.
•
•
•
•
•

Elastisch
Geheel naadloos
In grote laagdikte aan te brengen
Goed bestand tegen zuren, logen en zouten
Redelijk bestand tegen oplosmiddelen
Kleur

Aluminium / zinkgrijs, zwart en wit

Verpakking

1 kg - 2,5 kg

MS LIJMKIT
OAF PRO MS polymeer lijmkit is een duurzaam elastisch blijvende all-round
lijm en voegkit (lijmkit) op basis van MS polymeer die uithardt door
luchtvochtigheid. De lijmkit heeft een uitstekende hechting op de meeste
ondergronden zonder toepassing van een primer. Het product is reukloos en
overschilderbaar met de daartoe geschikte verven. Goed UV-, water-, vocht-,
weer- en schimmelbestendig.

WWW.OAFHOLLAND.NL

Kleur

Zwart, grijs, transparant en wit

Verpakking

290 ml
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DIVERSEN

OAF in de media
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OAF DAK & GOOT PRODUCTEN
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Bescherming en afdichting

Bescherming en afdichting

Bescherming en afdichting

Vloeibaar Rubber AQ

Vloeibaar Rubber AQ

Vloeibaar Rubber AQ

VLOEIBAAR RUBBER

Reparatiepasta voor vochtige ondergronden

Gootherstel en renovatie

Dakreparatiepasta+

Gootrenovatie PU 2K

Thixotroop

Thixotroop

Thixotroop

Pasteus

Pasteus

Vloeibaar

Warmtewering & bescherming

Dakcoat EPDM

REPARATIEMIDDELEN

Thixotroop

Bescherming, renovatie & onderhoud

Warmtewering, renovering & bescherming

Semi-vloeibaar

Vloeibaar

Dakcoat Bitumen

Bitumineuze dakrol-lijm

Vloeibaar

Vloeibaar

Viscositeit

Dakcoat Reflex AQ

COATINGS

Koude Kleefstof

DAKLIJMEN

Bitumineuze hechtprimer

Watergedragen hechtprimer

Quickprimer

Dak Contactprimer AQ

PRIMERS

Omschrijving

Grijs

Wit

Zwart

Glanzend => mat

Zwart

Wit

Wit

Zwart

Zwart

Transparant

Zwart

Kleur

Ondergrond

Eigenschappen

Voorbehandeling

DIVERSEN

OAF PRO Dakcontactprimer
OAF PRO Quickprimer

OAF PRO Dakreparatiepasta+

UV-bestendig

Waterdicht

Temperatuur ongevoelig

Snel drogend

Reduceert de temepratuur van het dak/goot

Reflecterend

Onder water aan te brengen
Oplosmiddelvrij

Levensduur verlengend
Milieuvriendelijk

Bestand tegen water en vocht
Elastisch

Bestand tegen amosferische invloeden

Kunststof
Hout

Non-ferro metalen

Zink

Steen / metselwerk
Metaal

EPDM (ongetalkte EPDM soorten)
Beton

Bitumen dakbedekking
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PRIMERS

DAKCOATINGS

DAKREPARATIEPASTA

DAKLIJM

VLOEIBAAR RUBBER

GOOTRENOVATIE

DAKROLLEN

LIJM/KIT

DAKMATERIALEN

Voor OAF Dak & Goot producten en informatie hierover verwijzen
wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | info@oafholland.nl
Producent van:

Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.
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