
 Het 
 KEMPEROL® 
Roofpatch – een 
directe oplossing bij 
daklekkages

NIEUW

Direct waterdicht 

Zonder primer

Zonder geur

Zonder oplosmiddel

 In beproefde 

KEMPEROL®-kwaliteit

Snel. Zeker. Dicht.
Snelle reparatie in noodgeval

Zonder geur

Zonder primer

Zonder oplosmiddel

Direct beschikbaar

Gebruiksklaar

Eenvoudig in gebruik

Geen extra gereedschappen

Schone toepassing

Geen overtollig materiaal

In de beproefde KEMPEROL®-kwaliteit
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Altijd en overal beschikbaar
Het gebruiksklare KEMPEROL® 1K-SF Roofpatch kan in 
het geval van schade direct worden opgebracht.

Het wapeningsvlies is al doordrenkt met het oplosmid-
delvrije KEMPEROL® 1K-SF.

Geen emmer, geen oproeren, geen overtollig materiaal.

Met grote scheuroverbrugging. Natuurlijk oplosmiddel-
vrij.

Zonder primer op gebruikelijke bitumenbanen, PVC dak-
banen, beton, hout, estrik, kunststofgemodificeerde 
estrik en metalen.

Meer informatie en voorbeelden voor 
 verwerking vindt u op:
www.kemperol-roofpatch.com



Een Dakpleister voor het oplossen van lekkages?
KEMPER SYSTEM heeft als directe oplossing voor daklekkages de Dakpleister 
 ontwikkeld. De gebruiksklare KEMPEROL® Roofpatch kan in het geval van een 
 lekkage direct worden gebruikt en biedt een perfecte reparatie van elke lekkage. 
Een effectieve snelle afdichting in de beproefde KEMPEROL®-kwaliteit voor 
 ekkages in bitumenbanen, PVC dakbanen, beton, hout, estrik of metaal.

Stapsgewijze verwerking:

Ondergrond, b.v. bitumen of PVC, zorgvuldig droog maken en schoonmaken. Handschoenen pakken en aantrekken.

Materiaal gelijkmatig in de aluminium zak verdelen door het met de zijkant van de hand het materiaal uit te strijken. Zak 

openmaken bij de openingsstrips. KEMPEROL® 1K-SF Roofpatch voorzichtig naar buiten trekken. Op de te repareren plek 
 leggen, met één hand vasthouden en het gehele Dakpleister uit de aluminium zak trekken. Met de handen de Dakpleister 
gladstrijken zodat er geen luchtbellen en plooien zijn. Klaar! Het oppervlak is na ca. 60 minuten regenvast.


