
  KEMPEROL® 

RepairFix –
de kant-en-klare 
reparatiecoating

NIEUW

asnel 

aeenvoudig 

aeffectief

KEMPEROL® RepairFix is:
aUV- en weerbestendig

alangdurig elastisch / scheuroverbruggend

a�vlijt zich tegen de ondergrond als een 
tweede huid

auit een component bestaand

avezelversterkt

astroperig

avrij van silicone

adirect verwerkbaar

ahersluitbaar

avochtwerend

a�hitte- en  
vorstbestendig

N
L 

74
 · 

20
14

-0
3

Fo
to

 o
p

 d
e 

ti
te

l l
in

ks
o

n
d

er
 ©

 R
o

n
al

d
 J

am
es

/F
o

to
lia

.c
o

m

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36  
34246 Vellmar, Duitsland 
Tel. +49 561 8295-0 • Fax +49 561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com

www.kemperol.com
Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 en 14001:2004



De snelle hulp tegen scheuren
KEMPEROL® RepairFix, de reparatiecoating voor 
alle gevallen, is overal inzetbaar. De vezelversterk-
te coating overbrugt scheuren overal. 

Gewoon aanbrengen en klaar.

Verwerking
Blik openen en grondig 
oproeren. KEMPEROL® 
RepairFix met een 
kwast of een kortpolige 
rol gelijkmatig op de 
ondergrond opbrengen. 
Deze bewerking moet 
bij extreme belasting, 
verticale delen, scheu-
ren en oneffenheden 
indien nodig na uithar-
ding worden herhaald.

Slagregenbestendig
Na ca. 10 min.

Uitharding 
Na ca. 24 u  
(bij een laagdikte van 
ca. 1,5 mm)

Verbruik
Minim. 1,5 tot  
3,0 kg / m2  
(afhankelijk van de 
staat van de onder-
grond)Ondergronden

•  Oude afdichtingsmaterialen zoals bitumenlagen 
en bitumendakbanen

• Metalen - bv. goten van zink en koper

• Beton en vezelcementplaten

•  Kunststoffen – zoals pvc (niet op PE / PP en 
 polystyreen isolatieplaten)

• GVK - glasvezelversterkte kunststof

• Dakpannen e.d.

a�Te gebruiken voor het hele huis:  
van de kelder tot en met het dak, 
van de garage tot en met het 
 balkon.

a��Te gebruiken bij hobby en vrije 
tijd: van de boot tot en met de 
caravan.

aVoor herstelwerkzaamheden.

a��Voor directe en noodreparaties.

a�Ook in extreme omstandigheden – 
zoals regenweer – eenvoudig en 
veilig in de toepassing.


