
PRODUCTOMSCHRIJVING
ProOne Afdichtingspasta is gebruiksklare afdichtcoating op 
acrylaatbasis voor wand- en vloertegelwerk.

TOEPASSINGSGEBIED
•  Geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale 

hoekaansluitingen op alle gebruikelijke ondergronden.
•  ProOne Afdichtingspasta is blijven elastisch.
•  Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en permanent natte 

toepassingen zoals zwembadbassins.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
•  Voor natte ruimten
•  Blijvend elastisch
•  Eenvoudig verwerkbaar

LEVERINGSVORM
•  Emmers van 7 kg
•  Palletbelading 72

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerken Waarden

Consistentie Pasteus

Kleur Violet

Geur Neutraal

Verwerkingstemperatuur Tussen 5°C en 25°C*

Verbruik Het verbruik is afhankelijk van de 
toepassing ca. 200 - 300 g/m2.

Houdbaarheid Minimaal 1 jaar in originele, 
ongeopende verpakking.

Bewaren open verpakking Na gebruik direct goed afsluiten.

PRODUCTBLAD
PRO-ONE AFDICHTINGSPASTA 

VOORBEHANDELEN ONDERGRONDEN
•  De ondergrond dient schoon, stofvrij, droog, draagkrachtig, 

watervast, vetvrij en vrij van oplosmiddelen te zijn.
•  Zandende en sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken 

met ProOne Voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

VERWERKING
Bij toepassing als kimafdichting i.c.m. ProOne Kimband:
•  Breng allereerst een egale laag ProOne Afdichtingspasta met een 

blokkwast dekkend aan.
•  Plaats vervolgens ProOne Kimband in de nog natte pasta.
•  Breng tenslotte een tweede laag pasta goed dekkend aan over het 

kimband. 

Bij toepassing als ondergrondafdichting:
•  Breng een egale laag ProOne Afdichtingspasta dekkend aan met 

blokkwast of roller.
•  Breng na droging van de eerste laag de tweede laag aan.

Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet 
aan de gestelde eisen. Neem voor advies contact op met uw verkooppunt.

NABEHANDELEN
•  Droogtijd: minimaal 12 uur afhankelijk van de omgevingscondities.
•  Gereedschap direct na gebruik reinigen met (warm) water.

WAARSCHUWINGEN
•  Draag bij de verwerking altijd beschermende werkkleding en 

voorkom aanraking met huid en ogen.
•  Bevat methylisothiazolinone en chloormethylisothiazolinone.
•  Kan een allergische reactie veroorzaken.
•  Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar of te downloaden via  

www.pro-one.eu/nl
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom 
van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan 
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van 
indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden 
of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van 
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het 
in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten 
met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en 
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)
voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


