
 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

  

Product naam : 

 

 

  MAX PRO 71 Roof Sealant MB  

  

 

Productomschrijving : 

 

 

MAX PRO 71 Roof Sealant MB is een oplosmiddelenvrije,  

elasto-plastische dispersie afdichtingskit op basis van gemodificeerd 

bitumen.  

 
 

 

Eigenschappen : 

 

 

 hecht op de meeste gebruikelijke bouwmaterialen zoals o.a. hout, 

beton, aluminium, bitumenondergronden, polystyreenschuim en 

baksteen 
 isocyanaat – en siliconenvrij 

 verdraagzaam met polystyreen 

 goede hechting zonder primer op o.a. metselwerk, metaal,hout en 

bitumineuze ondergrond 

 zonder oplosmiddelen 

 kan toegepast worden op de meeste gebruikte dakmaterialen 

zoals o.a. hout, steen, lood, koper, tin, aluminium, polyester 

 

 

Toepassingen: 

 

 

 afdichten van knelprofielen 

 afdichten van daktrimmen/dakrandprofielen 

 afdichten van dakdoorvoeren 

 lijmen van ongecacheerde isolatieplaten op bv. beton  

 voegafdichtingen rondom dakkoepels en luiken 

 reparatie van dakgoten 

 fixeren van loodslabben en isolatiematerialen(ook polystyreen) 

 lijmen van shingles en bitumenbanen 

 

 

Verpakking : 

 

 

Kokers : 

 

 

300 ml  

 

Kleuren  
 

 

Zwart 
 

 

Omdozen : 
 

 

20 kokers per doos 
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Technische informatie : 
 

 

MAX PRO 71 Roof Sealant MB 

  

Soortelijk gewicht : 

Consistentie : 

Standvermogen  25 mm : 

Toelaatbare voegbeweging : 

Verwerkingstemperatuur : 

Temperatuurbestendigheid : 

Geur : 

Waterbestendigheid : 

 

Houdbaarheid: 

 

 

ca. 1,4 g/ml 

pasteus 

<6 mm (bij 23°C) 

maximaal 10% 

+5°C tot +35°C 

-20°C à +80°C 

karakteristiek bitumineus 

verse kit lost op in water. Na droging is de kit echter 

goed bestand tegen water. 

12 maanden na productie. Aangebroken verpakking 

is beperkt houdbaar. 

 
 

Verwerking : 
 

  

Ondergrond:  

 De ondergronden dienen vast, droog, schoon en stof – en vetvrij te 

zijn. 
 

Voorstrijken:  

 Gebruik  voor erg poreuze ondergronden voorafgaand aan de 

verlijming een primer 
 

Voegen:  

 Diepe voegen opvullen met rondschuim tot de juist voegdiepte. 

Voegdiepte is 2/3 van de voegbreedte. 

 De voegen vullen met de MAX PRO 71 Roof Sealant MB met behulp 

van een kitpistool en onmiddellijk gladstrijken.  

 Gereedschap regelmatig bevochtigen met een lichte 

zeepoplossing.  

 Hierdoor voorkomt men dat de kit aan het gereedschap blijft 

kleven.  

 Vermijd dat er zeepwater tussen voegwand en kit komt ter 

voorkoming van mogelijke randonthechting. 
 

Verlijmen: 

 Bij het verlijmen van dakmaterialen zoals shingles dient men de lijmril 

niet plat uit te strijken maar het materiaal wordt in volle lijmril (Ø 

8mm) gedrukt. 

 Bij het lijmen van isolatiemateriaal brengt men op één van beide 

ondergronden rillen MAX PRO 71 Roof Sealant MB aan (ruim 8 mm 

Ø spuitopening).  

 Rillen ook bij toepassing niet platstrijken maar de isolatieplaten 

stevig in de lijmrillen drukken. (4 rillen per m²) 

Verbruik : 

 Is afhankelijk van de aard  van de gebruikte materialen en 

ondergronden. Bij een spuitopening van 8 mm. Kan men 3,75 m 

afdichten en/of 3,75 m lijmril aanbrengen. 
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 Reinigen : 

 Verse kit is oplosbaar in water. 

 Uitgeharde kit is niet goed oplosbaar en kan alleen mechanisch 

verwijderd worden. 

 Verse kitten kan men eveneens goed verwijderen met MAX PRO 51 

Power-Clean Spray. Bij niet-vermelde toepassingen en 

ondergronden D-MAX Belgium raadplegen. 

 

 

Opslag en stabiliteit :  

 

Droog en vorstvrij bewaren in niet-geopende verpakking tussen +5°C en 

+30°C. 

 

 

Veiligheid en transport : 

 

 

beschikbaar voor professionele gebruiker 

 
 

Garantie : 

 

 

 

D-MAX BVBA garandeert dat haar product, binnen de 

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De 

aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in 

onze algemene verkoopsvoorwaarden.  

In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 

 

 

Aansprakelijkheid : 

 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is 

van algemene aard.  Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen 

vast  te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. 

 

 


