
  
KEMPERDUR® Deko 
Transparent 
Toepassing 
 Toepasbaar met de systemen KEMPERDUR® CQ 
0408 Kleurkwarts en KEMPERDUR® 
Kwartsbekleding 

 Als slipwerende bekleding met de systemen 
KEMPERDUR® Kwartsbekleding voor 
- Balkons, terrassen, daken 
- Publieke wegen 
- Galerijen 
- Gangen in bejaardenhuizen en scholen 
- Natte ruimten 
- Dakterrassen 
- Voetgangersbruggen 
- Trappen 

 Voor nieuwbouw en renovatiewerken 

Kenmerken 
 Monocomponent 
 Resistent tegen UV-straling 
 Vuil afstotend 
 Lichtbestendig 

CE-Kenmerk 
Component te 4 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Afdekking met weinig oplosmiddel, eencomponent op 
basis van lichtbestendige polyurethaanhars. 

Verpakking 
In blikken van 5 kg. 

Opslag 
Koel, droog, vorstvrij en ongeopend houdbaar. Ten 
minste houdbaar zie etiket verpakking 
 

 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 
Kleur transparant 
Regenvast na* [h] ong. 3 
Beloopbaar na* [h] ong. 24 
Volledig uitgehard na* [d] ong. 3 

* Metingen bij 23 °C - 50 % rel. vochtigheid. Door weersinvloeden - zoals 
wind, luchtvochtigheid en temperatuur - veranderen de aangegeven waarden.

Verbruik 
KEMPERDUR® Deko transparent als 
1. Onderlaag voor het bestrooien met Kleurkwarts 
 ong. 300 g/m² 
2. Verzegeling na het afvegen van overtollig kwarts 
 ong. 400 g/m². 

Voorbereiding 
De ondergrond moet droog zijn en vrij van substanties 
die de hechting kunnen verhinderen. 
Breng enkel aan indien ondergrond- en 
omgevingstemperatuur hoger is dan +5 °C. Bij de 
uitvoering moet de oppervlaktemperatuur 3 °C boven 
het dauwpunt liggen. Indien de temperatuur lager is 
dan het dauwpunt kan er op het te bewerken 
oppervlak een scheidend werkende vochtfilm worden 
gevormd (DIN 4108 - 5 tab. 1). 
Bij temperaturen onder 10 °C kan aan het 5 kg blik 
maximaal 250 ml KEMPERTEC® 1K Verdunner 
worden toegevoegd. 
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Om een vlak oppervlak te verkrijgen, is het aan te 
raden KEMPEROL® Afdichtingen in combinatie met de 
KEMPEROL® RS Strookwapening tegen elkaar aan te 
leggen. 
KEMPERDUR® Kwartsbekleding 
Op de af te dekken ondergrond over het gehele vlak 
dekkend ca. 300 g/m² KEMPERDUR® Deko 
transparent aanbrengen en in de vloeibare massa 
over het gehele vlak KEMPERDUR® CQ 0408 
Kleurkwarts (ong. 4 kg/m²) overvloedig strooien. 
Na uitharding - ongeveer 1 tot 3 dagen, afhankelijk 
van de atmosferische omstandigheden -  het teveel 
aan kwarts met een bezem wegvegen en over het 
gehele oppervlak met ongeveer 400 g/m² 
KEMPERDUR® Deko transparent aanbrengen. Het 
materiaal kan naar keuze met een perlon roller of een 
sponsplankje worden opgebracht. 
Bij de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. 
Vermijd elke penetratie in water, riolering of bodem. 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 
Reinig steeds het werkgereedschap onmiddellijk na 
gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. 
Handen reinigen, de huid inwrijven met de 
verzorgingscrème van KEMPER SYSTEM. 

Opmerking 
Neem Technische Informatie  
TI 23 - oplosmiddelen bevattende producten - en  
TI 24 - Reiniging en Onderhoud  
in acht! 

Belangrijke informatie 
Houd tijdens het transport, de opslag en de verwerking 
rekening met onze veiligheidsinstructies, de 
aanduiding op de verpakkingen, de gevareninstructies 
en de veiligheidsadviezen op de verpakkingen. Houd 
bij de verwerking rekening met de technische 
merkbladen van BG-Chemie. 

Afvalverwijdering 
vloeibaar EAK 08 04 09 
uitgehard EAK 08 04 10 

Algemene informatie 
De opgegeven tijden verkorten bij hogere en 
verlengen bij lagere omgevings- en 
ondergrondtemperatuur. 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
 
 

 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Maatgevend bij alle technische gegevensbladen 
is altijd de Duitse versie. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor 
vertaalfouten. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, december 2011  
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KEMPERDUR®  
CQ 0408 
Kleurkwarts 
Toepassing 
 Als decoratieve vormgeving van gebruiksvloeren  

- KEMPEROL® TC 
- KEMPERDUR® Kwartsvloer samengesteld uit 

KEMPERDUR® Deko transparant en KEMPERDUR® 
CQ 0408 Kleurkwarts. 

 Voor betonnen oppervlakken, dekvloeren uit cement, 
afdichtingssystemen KEMPEROL® en reeds 
bestaande keramische afdekkingen 

 Voor alle nieuwe en gerenoveerde ondergronden 

Kenmerken 
 Lichtbestendig - kleurt goed 
 Bestendig tegen wisseling van vorst en dooi 
 Slijtvast 

CE-Kenmerk 
Component te 4 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Kleurkwarts (0,4-0,8 mm) 

Verpakking 
Zakken van 25 kg. 

Opslag 
Koel en droog. 

Voorbereiding 
Zie Technisch Merkblad KEMPERDUR® Deko 
transparent en KEMPERDUR® TC. Persoonlijke 
beschermuitrusting moet gedragen worden. 
 

 

Eigenschappen 
Vorm vast, korrels 
Standaard kleuren gemêleerd, mengsel 

kant-en-klaar: grijs, 
antraciet 

Speciale kleuren rood, groen 

Afvalverwijdering 
vast EAK 19 12 09 

Algemene informatie 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
producten. 
Meng geen enkel ander product met die van KEMPER 
SYSTEM. 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het object betrekking 
hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze producten geen gebreken vertonen - de vakkundige en  
deskundige verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. 
Uitgegeven te Vellmar, december 2011  
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Farbmusterkarte

KEMPERDUR® Quarzbelag 
hergestellt aus KEMPERDUR® Deko transparent und KEMPERDUR® CQ 0408 Colorquarz

KEMPERDUR® GR0510 Granit 

graumeliert (Standardfarbe)

rotmeliert

anthrazitmeliert (Standardfarbe)

graumeliert



  
KEMPERTEC® MEK 
Reinigingsmiddel 
Toepassing 
 Reinigingsmiddel voor het reinigen van de 
aanwezige Kemperol oppervlakken tijdens 
arbeidspauze of langdurige onderbrekingen. 

 Voor het reinigen van gereedschappen 
 Voor het reinigen van den ondergrond 
 Zur Entfettung von Metallen 

Kenmerken 
 Zeer Effectief 
 Zeer snel vervliegend 

CE-Kenmerk 
Component te 1 ETA 03/0025 

ETA 03/0026 
ETA 03/0043 
ETA 03/0044 

 

Samenstelling 
Organisch oplosmiddel 

Verpakking 
Blikken van 2 kg, 9 kg en 23 kg. 

Opslag 
Koel en droog. 

Eigenschappen 
Vorm vloeibaar 

 

Verbruik 
Afhankelijk van de vervuilingsgraad ca. 200g/m². 
 

 

Voorbereiding 
Met een met KEMPERTEC® MEK Reinigismiddel 
vochtig gemaakte doek aanbrengen op Kemperol 
oppervlakken of vervuilde ondergronden  en 
plasvorming voorkomen, vervuilingen behandelen en 
meteen weer opnieuw compleet afnemen met 
KEMPERTEC® MEK Reinigismiddel.  
Vooer verdere werksamheden het oplosmiddel van de 
KEMPERTEC® MEK Reinigingsmiddel voldoende 
laten verdampen. 
Indien binnen gewerkt wordt, moet er voor een goede 
ventilatie gezorgd worden. 
Voorzichtig Explosiegevaar! 
Persoonlijke beschermuitrusting moet gedragen 
worden. 

Belangrijke informatie 
KEMPERTEC® MEK Reinigingsmiddel is volgens de 
voorschriften alleeen te gebruiken als reinigingsmiddel 
voor oppervlakten en greedschappen. 
Opgelet: kann- kunststofoppervlakten (acrylglas etc.) 
oplossen. 
 Houd tijdens het transport, de opslag en de 
verwerking rekening met onze veiligheidsinstructies, 
de aanduiding op de verpakkingen, de 
gevareninstructies en de veiligheidsadviezen op de 
verpakkingen. Neem merkblad van BG-Chemie in 
acht.  
Vermijd penetratie in riolering en aarde. 
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Afvalverwijdering 
Vloeibaar EAK 07 02 04 

GISCODE 
GF40 

Algemene informatie 
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze 
produkten.  
Meng geen enkel ander produkt met die van KEMPER 
SYSTEM. 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrkking tot de 
technische toepassing weerspiegelen telkens uitsluitend de actuele 
stand van de wetenschap en de ervaring met onze produkten. Bij iedere 
herdruk verliest de telkens voorafgaande technische informatie haar 
geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele merkblad bij de 
hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze produkten is in 
alle individuele gevallen een grondige, op het objekt betrekking 
hebbende, gekwalificeerdeinspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende produkten/of de toepassingstechniek voldoet aan de 
specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend aansprakelijk voor 
dat onze produkten geen gebreken vertonen-de vakkundige en 
deskundige verwerking van onze produkten valt daarom uitsluitend 
binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze produktengebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Maatgevend bij alle technische gegevensbladen 
is altijd de Duitse versie. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor 
vertaalfouten. 
 
 
Uitgegeven te Vellmar, december 2011  
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Technische Informatie 23 
Toepassing van oplosmiddelhoudende producten 

Als poreuze of absorberende ondergronden (beton < C12/15 (B15), beton met lichte 
additieven, schuimbetonstenen, kalkzandstenen, gasbeton, dakpannen, hout enz.), die 
grenzen aan gebruikte binnenruimten, worden voorzien van een KEMPEROL® -
afdichtingssysteem of KEMPERDUR® -coatingsysteem, dan moet op de volgende punten 
worden gelet: 

• Het gebruik van oplosmiddelhoudende KEMPEROL®-, KEMPERDUR®- of 
KEMPERTEC® -producten mag niet direct op poreuze of absorberende 
ondergronden gebeuren! (mogelijkheid van oplosmiddelgeuren binnen) 

• Controleren of de toepassing van producten zonder oplosmiddelen mogelijk is. 

• Over het algemeen dienen vóór aanvang van de werkzaamheden alle defecte 
plekken (bv.: open voegen, spleten e.d.) of grote schilfers te worden voorkomen! 

• Als er toch oplosmiddelhoudende producten moeten worden toegepast, dan dient 
de ondergrond met de oplosmiddelvrije KEMPERTEC® EP- of EP5-primer 
poriënsluitend en over het gehele vlak  

• dekkend te worden gegrond (tweevoudige laag) en moet de tweede laag worden 
afgezand! 

• Oplosmiddelhoudende KEMPEROL®-, KEMPERDUR®- c.q. KEMPERTEC® -producten 
uitsluitend met de – conform het Technische informatieblad – omschreven laagdikte 
aanbrengen. 

• De toepassing van oplosmiddelhoudende KEMPEROL®-, KEMPERDUR®- c.q. 
KEMPERTEC® -producten mag binnen of bij de aanzuigopening van 
airconditioningsystemen/ventilatoren, ramen, deuren enz. uitsluitend met 
inachtneming van alle veiligheidsvoorzieningen gebeuren  (uitschakeling van de 
airconditioning, gebruik van inblaas- en afzuigapparaten enz.)! 

• Aan- en bewoners vroegtijdig en uitvoerig over de werkzaamheden informeren! 
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Oplosmiddelhoudende KEMPEROL®, KEMPERDUR® c.q. 
KEMPERTEC® producten zijn: 

 
• KEMPERTEC®1K-primer 
• KEMPERTEC® AC-primer 
• KEMPERTEC® FPO-primer 
• KEMPEROL® 1K-PUR afdichting 
• KEMPEROL® AC afdichting 
• KEMPEROL® BR -afdichting 
• KEMPEROL®  V 210 afdichting 
• KEMPEROL® V 210 M afdichting 
• KEMPERDUR® Deko 
• KEMPERDUR® Deko transparant 
• KEMPERDUR® QB1 zandlaag bindmiddel 
• KEMPERDUR® AC-Finish 
• KEMPERDUR® Finish mat 
• KEMPERDUR® Finish glanzend 
• KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel 

 
Opmerking: alle voorgaande Technische Informatie 23 is door deze uitgave niet meer 
geldig. 

 
 
 
 
 
Vellmar, 2012-03 
 
Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de technische toepassing weerspiegelen telkens 
uitsluitend de actuele stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere herdruk verliest 
de telkens voorafgaande technische informatie haar geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele 
merkblad bij de hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in alle individuele gevallen 
een grondige, op het object betrekking hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het 
desbetreffende product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er 
uitsluitend aansprakelijk voor dat onze producten geen gebreken vertonen . de vakkundige en deskundige 
verwerking van onze producten valt daarom uitsluitend binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. 
De verkoop van onze producten gebeurt uitsluitend op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Maatgevend bij alle technische gegevensbladen is altijd de Duitse versie. Er bestaat geen aansprakelijkheid 
voor vertaalfouten. 
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Technische Informatie 24 
Reiniging en onderhoud van KEMPEROL® -afdichtingen en KEMPERDUR® 
-coatings 

Wij verzoeken u om de volgende instructies in acht te nemen om oppervlakcoatings en 
afdichtingen van KEMPER SYSTEM te reinigen en te onderhouden: 

 De KEMPEROL® -afdichtingen en coatings kunnen met gebruikelijke vloerreinigings- 
of onderhoudsmiddelen worden schoongemaakt. Let hierbij uiterst nauwkeurig op de 
gebruiks- en doseringsinstructies van de fabrikant. 

 Sterk geconcentreerde („scherpe“) reinigings- en desinfectiemiddelen en bijtende 
sanitaire reinigingsmiddelen zijn niet geschikt, omdat dan de KEMPEROL® - of 
KEMPERDUR® -oppervlakken los kunnen gaan. 

 Vensterreinigingsmiddelen bevatten ten dele oplosmiddelen, die kunnen inwerken op 
de coatings of verkleuringen kunnen opleveren. Daarom dient sterk uitlekken 
absoluut te worden vermeden en dienen de resterende hoeveelheden van het 
reinigingsmiddel op de afdichting of coating te worden verwijderd. 

 Het oppervlak mag niet mechanisch (bv. metaalborstel, krabber) worden gereinigd. 

 Hogedrukreinigers of machinale reinigingsapparaten dienen slechts zo nu en dan te 
worden toegepast en hierbij mag de maximale druk bij KEMPEROL® -afdichtingen 80 
bar en bij KEMPERDUR® -coatings niet hoger zijn dan 40 bar, omdat er anders 
afbladdering kan optreden. (Verder dient een afstand van de spuitkop tot de 
ondergrond van ten minste 20 cm te worden aangehouden) 

 Bloembakken enz. moeten niet continu op dezelfde plaats blijven staan, maar met 
regelmatige tussenpozen worden omgezet om vuilranden en kleurveranderingen op 
de opstelplek te voorkomen. 

 Als er algvorming op het oppervlak is, kunnen speciale algverwijderingsmiddelen (bv. 
Hotrega®  groene-aanslag-verwijderaar enz.) worden toegepast. 

Opmerking: alle voorgaande Technische Informatie 24 is door deze uitgave niet meer geldig. 
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Vellmar, 2012-03 

Onze technische informatie en ons advies met betrekking tot de technische toepassing weerspiegelen telkens 
uitsluitend de actuele stand van de wetenschap en de ervaring met onze producten. Bij iedere herdruk verliest de 
telkens voorafgaande technische informatie haar geldigheid. Daarom is het nodig dat u altijd het actuele 
merkblad bij de hand hebt. Bij de toepassing en het gebruik van onze producten is in alle individuele gevallen een 
grondige, op het object betrekking hebbende, gekwalificeerde inspectie nodig, om te zien of het desbetreffende 
product en/of de toepassingstechniek voldoet aan de specifieke vereisten en doelen. Wij zijn er uitsluitend 
aansprakelijk voor dat onze producten geen gebreken vertonen – de vakkundige en deskundige verwerking van 
onze producten valt daarom uitsluitend binnen uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. De verkoop van 
onze producten geschiedt uitsluitend op basis van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
Maatgevend bij alle technische gegevensbladen is altijd de Duitse versie. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor 
vertaalfouten. 
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Calculatie-richtlijnen

Overzichtstabel van materiaal en arbeid voor 
het verwerken van KEMPEROL en 

KEMPERDUR producten

Uitgegeven  06/2008



Produkt Verbruik Tijd

KEMPERTEC Primers
Primer KEMPERTEC D ca. 0,5 kg / m² ca.   5 min / m²

Primer KEMPERTEC R ca. 0,5 kg / m² ca.   5 min / m²

Primer KEMPERTEC 1K ca. 0,3 kg / m² ca.   3 min / m²

Primer KEMPERTEC AC ca. 0,5 kg / m² ca.   5 min / m²

Primer KEMPERTEC EP ca. 0,5 kg / m² ca.   5 min / m²

Primer KEMPERTEC EP5 ca. 0,5 kg / m² ca.   5 min / m²

Primer KEMPERTEC FPO ca. 0,05 kg / m² ca.   3 min / m²

Hechtlagen
Primer KEMPERTEC EP met
KEMPERTEC NQ 0712 Natuurkwarts

ca. 0,3 kg / m²
ca. 1,0 kg / m²

ca.   5 min / m²
ca.   1 min / m²

Primer KEMPERTEC EP5 met
KEMPERTEC NQ 0712 Natuurkwarts

ca. 0,3 kg / m²
ca. 1,0 kg / m²

ca.   5 min / m²
ca.   1 min / m²

Mastiek
Primer KEMPERTEC EP
KEMPERDUR Kwartszandmengsel KR
(Mengverhouding 1 : 4)

ca. 1,5 kg / m² / mm.
 

ca.   7 min / m².
 

Primer KEMPERTEC EP5
KEMPERTEC KR Kwartszandmengsel 
(Mengverhouding 1 : 4)

ca. 1,5 kg / m² / mm.
 

ca.   7 min / m².
 

Reparatiemortel
Primer KEMPERTEC EP
KEMPERDUR Kwartszandmengsel KR
(Mengverhouding 1 : 9)

ca. 1,5 kg / m² / mm.
 

ca.   7 min / m²
 

Primer KEMPERTEC EP5
KEMPERDUR Kwartszandmengsel KR
(Mengverhouding 1 : 9)

ca. 1,5 kg / m² / mm.
 

ca.   7 min / m²
 

Alkalische beschermlaag
Primer KEMPERTEC EP met
KEMPERTEC NQ 0712 Natuurkwarts

ca. 0,6 kg / m²
ca. 1,0 kg / m²

ca.   6 min / m²
ca.   1 min / m²

Primer KEMPERTEC EP5 met
KEMPERTEC NQ 0712 Natuurkwarts

ca. 0,6 kg / m²
ca. 1,0 kg / m²

ca.   6 min / m²
ca.   1 min / m²

Primer KEMPERTEC AC met
KEMPERDUR Natuurkwarts (0,7 - 1,2 mm)

ca. 0,5 kg / m²
ca. 1,0 kg / m²

ca.   6 min / m²
ca.   1 min / m²

KEMPEROL Afdichtingssysteeme
KEMPEROL V 210 Afdichting met 
KEMPEROL 165 Vlies

ca. 2,8 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 15 min / m²

KEMPEROL V 210 Afdichting met 
KEMPEROL 200 Vlies

ca. 3,6 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 15 min / m²

KEMPEROL 1K-PUR Afdichting met
KEMPEROL 120 Vlies

ca. 3,6 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 12 min / m²

KEMPEROL 1K-PUR Afdichting met 
KEMPEROL 200 Vlies

ca. 4,0 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 12 min / m²

KEMPEROL 2K-PUR Afdichting met 
KEMPEROL 165 Vlies

ca. 3,6 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 15 min / m²



Produkt Verbruik Tijd
KEMPEROL AC Afdichting met 
KEMPEROL 165 Vlies

ca. 2,5 kg / m²
ca. 1,05 m² / m²

ca. 10 min / m²

KEMPEROL Vlies
voor uitvoering met overlap
KEMPEROL Vlies (120, 165, 200) ca. 1,05 m² / m² zie Afdichting

voor uitvoering met gestuikte naden
KEMPEROL Vlies (120, 165, 200)
KEMPEROL Strookwapening

ca. 1,0 m² / m²
ca. 1 lfm / Stoß

zie Afdichting

KEMPEROL TP Talkpoeder (KEMPEROL V 210)
KEMPEROL TP Talkpoeder ca. 0,1 kg / m² ca. 3 min / m²

KEMPEROL AC Bekleding
KEMPEROL AC Bekleding met 
KEMPERDUR AC Kwartszandmengsel

ca. 1,5 kg / m²
ca. 3,7 kg / m²

ca. 12 min / m²

KEMPERDUR AC Finish met *
KEMPERDUR CS Microchips

ca. 0,6 kg / m²
ca. 0,1 kg / m²

ca.   3 min / m²
ca.   2 min / m²

KEMPERDUR HB Bekleding
voor horizontale gedeelten
KEMPERDUR HB Bekleding en 
KEMPERDUR CL Chips

ca. 5,0 kg / m²
ca. 0,03 kg / m²

ca. 15 min / m²
ca.   2 min / m²

voor verticale gedeelten
KEMPERDUR Deko 2K * ca. 0,4 kg / m² ca.   8 min / m²

KEMPERDUR Finish*
KEMPEROL Finish glänzend ca. 0,25 kg / m² ca.   5 min / m²

KEMPERDUR TC
KEMPERDUR TC met 
KEMPERDUR CQ 0408 Kleurkwarts

ca. 4,0 kg / m²
ca. 4,0 kg / m²

ca.   8 min / m²
ca.   5 min / m²

KEMPERDUR TC met 
KEMPERDUR GR 0510 Graniet

ca. 4,0 kg / m²
ca. 6,0 kg / m²

ca.   8 min / m²
ca.   5 min / m²

KEMPERDUR TC met 
KEMPERTEC NQ 0712 Natuurkwarts

ca. 4,0 kg / m²
ca. 5,0 kg / m²

ca.   8 min / m²
ca.   5 min / m²

KEMPERDUR ECO-Finish *
KEMPERDUR ECO-Finish ca. 0,2 kg / m² ca.   5 min / m²

KEMPERDUR Zandafdekking / KEMPERDUR Decor Stone
zie hechtlagen

KEMPERDUR QB1 Zandafdekking Bindmiddel
KEMPERDUR CQ 2035 Kleurkwarts 
(Mengverhouding 1,7 kg Bindmiddel op 25 kg Kleurkwarts)

ca. 18 kg / m².
 

ca. 20 min / m².
 

KEMPERDUR QB1 Zandafdekking Bindmiddel
KEMPERDUR DS 2040 Decor Stone
(Mengverhouding 1,7 kg Bindmiddel op 25 kg Decor Stone)

ca. 18 kg / m².
 

ca. 20 min / m².
 

KEMPERDUR Kwartsafdekking
KEMPERDUR Deko transparant
KEMPERDUR CQ 0408 Kleurkwarts

ca. 0,3 kg / m²
ca. 4,0 kg / m²

ca.  4 min / m²
ca.  3 min / m²



Produkt Verbruik Tijd
KEMPERDUR Deko transparant als verzegeling
(incl. verwijderde (afgeveegde) overtollige kleurkwarts)

ca. 0,4 kg / m² ca. 10 min / m²

KEMPERDUR Deko *
KEMPERDUR Deko 
KEMPERDUR CL Chips

ca. 1,0 kg / m²
ca. 0,03 kg / m²

ca.   6 min / m²
ca.   2 min / m²

KEMPERDUR Finish matt ca. 0,15 kg / m² ca.   3 min / m²

KEMPERDUR Deko 2K *
KEMPERDUR Deko 2K en
KEMPERDUR Chips

ca. 1,0 kg / m²
ca. 0,03 kg / m²

ca.   8 min / m²
ca.   2 min / m²

KEMPERDUR EP-Finish *
KEMPERDUR EP-Finish kleur ca. 0,6 kg / m² ca.   5 min / m²

Deze tabel dient enkel als leidraad voor de gebruiker.
Het toepassen van primers, hechtlagen, afdichtingen en decoratieve afwerkingen onderling is uit de Technische Informatiebladen te herleiden. Niet 
alle combinaties zijn mogelijk.

Afhankelijk van het detail kan het verbruik met 20% toenemen
Voor detailaansluitingen zoals hemelwaterafvoeren, ontluchtingen, wandaansluitingen, lichtkoepels e.d. moet het arbeidsdeel met 100% worden 
verhoogd. Bij kleinere dakvlakken ( ≤ 50 m2) moet een toeslag van 2 minuten voor het mixen worden gerekend.
Voor het vlies dient bij de calculatie een overlap van 5 cm. te worden aangehouden / berekend.
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Bestendigheidslijst 
van A tot Z

flexibele polyesterhars (UP)
Overzichtstabel van Bestendigheids van

KEMPEROL V 210 Afdichting
KEMPEROL BR Afdichting

1-componentige polyurethaanhars (1K-PU)
KEMPEROL 1K-PUR Afdichting
KEMPERDUR Deko
KEMPERDUR Finish

2-componentige polyurethaanhars (2K-PU)
KEMPEROL 2K-PUR Afdichting
KEMPERDUR Deko 2K
KEMPERDUR HB Bekleeding
KEMPERDUR FC

methylmethacrylaathars (PMMA)
KEMPEROL AC Afdichting
KEMPEROL AC Finish

epoxyhars (EP)
KEMPERTEC EP-/ EP5-Primer



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

o o ox +AccuzuurA +
- - -x -Aceton -
+ + +x +Aluminiumchloride - oplossing +
- - -x +Ammoniakoplossing < 10% +
+ + +x x +Ammoniumcarbonaat +
+ + +x x +Ammoniumchloride +
+ + +x x +Ammoniumfosfaat +
o o ox x +Ammoniumperchloraat +
+ + +x x +Ammoniumsulfaat +
o o ox +Azijnzuur <10% +
- - -x -Azijnzuur geconc. -
+ + +x x +BariumchlorideB +
o o ox +Bariumhydroxide +
- - -x +Bariumhydroxide-oplossing +
+ + +x x +Bariumnitraat +
+ + +x x +Barnsteenzuur +
o o ox oBenzine +
+ + +x +Bier +
+ + +x +Bietensiroop +
- - -x -Bleekloog o
+ + +x +Boorzuur +
+ + +x x +Borax +
- - -x +Boterzuur o
o o ox +Broomwaterstofzuur o
o o ox +Butanol +
- - -x -Butylacetaat +
- - -x -Butyraldehyde -
+ + +x x +CalciumchlorideC +
+ + +x x +Calciumformiaat +
+ + +x +Calciumhydroxide +
- - -x +Calciumhydroxide vochtig +
- - -x +Calciumhydroxideoplossing +
+ + +x x +Calciumnitraat +
- - -x x -Chloorazijnzuur -
o o ox oChloorbleekloog o

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

o o ox oChloorkalk o
o o ox oChloorwater o
+ + +x +Chloorwater (zwembaden) +
- - -x -Chloroform +
- - -x -Chroomzuur 10% -
o o ox x +Citroenzuur +
+ + +x x +Cyaankali +
o o ox +Cyclohexanol +
o o ox -Cyclohexanon o
o o ox oDibutylftalaatD +
o o ox oDioctylftalaat +
o o ox +Ethanol <50%E o
- - -x +Ethanol geconc. o
o o -x -Ether -
- - -x -Ethylacetaat o
- - -x -Ethylglycolacetaat o
- - -x x -FenolF -
o o ox -Formaldehyde 30-40% +
o o ox +Fosforzuur 10% +
- - -x oFosforzuur 50% o
- - -x -Fosforzuur geconc. -
+ + +x +Ftaalzuur +
+ + +x x +GlucoseG +
+ + +x +Glycerine +
o o ox +Glycol o
+ + +x x +IJzerchlorideI +
+ + +x +Ijzerchloride oplossing 50% +
+ + +x x +IJzersulfaat +
+ + +x +IJzersulfaat vochtig +
o o ox +Isopropylalcohol o
- - -x +Kaliloog 10%K +
- - -x oKaliloog 10-50% +
- - -x -Kaliloog geconc. +
o o ox x +Kaliumbromaat +
+ + +x x +Kaliumcarbonaat +

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

o o ox x +Kaliumchloraat +
+ + +x x +Kaliumchloride +
o o ox x +Kaliumchromaat +
o o ox x +Kaliumdichromaat +
+ + +x x +Kaliumfluoride +
+ + +x x +Kaliumfosfaat +
+ + +x x +Kaliumjodide +
+ + +x x +Kaliumnitraat +
o o ox x +Kaliumpermanganaat +
+ + +x x +Kaliumsulfaat +
+ + +x x +Keukenzout +
+ + +x +Keukenzoutoplossing verzadigd +
+ + +x x +Kobaltchloride +
+ + +x x +Kobaltnitraat +
- - -x -Koningswater -
+ + +x x +Koperchloride +
+ + +x x +Kopersulfaat +
+ + +x +Kwik +
+ + +x x +Kwikoxide +
+ + +x +LijnzaadolieL +
+ + +x x +Loodacetaat +
+ + +x +MachineolieM +
+ + +x x +Magnesiumchloride +
+ + +x x +Magnesiumnitraat +
+ + +x x +Magnesiumsulfaat +
+ + +x x +Maleïnezuur +
+ + +x x +Mangaansulfaat +
+ + +x x +Margarine +
+ + +x +Melk +
+ + +x +Melkzuur 10% +
o o ox oMelkzuur geconc. +
o o ox x oMeststof o
- - -x -Methylacetaat -
- - -x +Methylalcohol -
- - -x -Methylamine -

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

- - -x -Methyleenchloride -
- - -x -Methylethylketon -
- - -x -Methylisobutylketon -
o o ox oMierenzuur <30% o
- - -x -Mierenzuur 31-85% -
+ + +x +Minerale olie +
+ + +x x +NatriumacetaatN +
o o ox x oNatriumbromaat o
+ + +x x +Natriumbromide +
+ + +x x +Natriumcarbonaat +
o o ox x oNatriumchloraat o
+ + +x x +Natriumchloride +
+ + +x x +Natriumcyanide +
+ + +x x +Natriumfluoride +
+ + +x x +Natriumfosfaat +
+ + +x x +Natriumhypochloriet +
+ + +x x +Natriumnitraat +
o o ox x oNatriumperboraat o
o o ox x oNatriumperchloraat o
- - -x x -Natriumperoxide -
+ + +x x +Natriumsulfaat +
+ + +x x +Natriumsulfiet +
- - -x +Natronloog 10% +
- - -x oNatronloog 10-50% +
- - -x -Natronloog geconc. +
+ + +x x +Nikkelchloride +
+ + +x x +Nikkelsulfaat +
- - -x -OleumO -
+ + +x +Olie +
o o ox x x oOxaalzuur +
+ + + +Ozon +
+ + +x +ParaffineolieP +
o o ox +Perchloorzuur <10% o
- - -x -Perchloorzuur 70% +
+ + +x +Persil 5% +

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

o o ox oPetroleum +
o o ox +Propanol o
o o ox +Propionzuur 10% o
- - -x oPropionzuur geconc. -
o o ox oRicinusolieR +
o o +x x +SalicylzuurS +
- - -x -Salpeterzuur o
+ o +x +Smeerolie +
+ + +x +Smeervet +
+ + +x x +Stearinezuur (vetzuur) +
+ + +x +Stookolie EL +
+ + +x x +Strooizout +
+ + +x +Strooizout vochtig +
- - -x -Styreen o
+ + +x x +Suiker +
+ + +x +Suiker vochtig +
+ + +x +TanninezuurT +
o o ox oTerpentijnolie o
- - -x -Tetrachloorkoolstof -
- - -x -Tetrahydrofuraan (THF) -
+ + +x x +Tinchloride +
- - -x -Tolueen -
- - -x -Trichloorethyleen -
- - -x -Trichlorethaan -
- - -x -Triethanolamine -
- - -x -Triethylamine -
o o ox x oTrinatriumfosfaat o
+ + +x x +UreumU +
o o ox +Urine +
- - -x -Vloeizuur 10-14%V -
+ + +x +Water (gedestilleerd) +
+ + +x +Water (zee-, mineraal-, drink-) +
o o ox oWaterglas (Na-K) +
+ + +x +Wijn +
+ + +x x +Wijnzuur +

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen



Media

vast

O
plossing

vloeibaar

UP 1K-PU 2K-PU PMMA EP

- - -x -XyleenX o
+ + +x x +ZilvernitraatZ +
+ + +x x +Zinkchloride +
+ + +x x +Zinknitraat +
+ + +x x +Zinksulfaat +
- - -x oZoutzuur 20% +
- - -x oZoutzuur geconc. o
+ + +x +Zwavelzuur 10% +
+ + +x +Zwavelzuur 20% +
o o ox +Zwavelzuur 40% o
- - -x +Zwavelzuur 60% o
- - -x -Zwavelzuur geconc. -

+ bestendig                - geen wijziging in het monster na opslag van 60 dagen op 20 °C in het vermelde medium
o beperkt bestendig   - geen wijziging in het monster na opslag van 3 dagen op 20 °C in het vermelde medium
                                     (d.h.  afdichting is slechts bij inwerking van geringe hoeveelheden en onmiddellijke verwijdering bestendig)
- niet bestendig          - sterke wijziging in het monster in het vermelde medium

Mengsels van chemikaliën en andere omgevingsfactoren dienen aan zelfstandige tests te worden onderworpen
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