
 
 

nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH 
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be 

 

Roofite 
 
 
 

Watco Roofite Solar Reflective  

 
 
 
 
 
 
Voor het langdurig verbeteren en weerbestendig maken van daken 

•Duurzaam rubber/bitumen mengsel 

•Herstelt lekken zelfs tijdens regenbuien 

•Met vezels versterkt en flexibel 

•Voor een complete opknapbeurt of noodreparaties 

 
Vele toepassingen 
Roofite voorkomt dure herbedekking en is ideaal voor het herstellen van barsten en gaten 
in daken van poreus asbest, gegolfd plaatijzer, beton, dakpannen en vilten dakbekleding. 
 
Gebruiksvriendelijk 
Roofite is eenvoudig met een kwast aan te brengen. 
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Samenstelling 

Een mengsel van rubber, met 
polymeer gemodificeerd bitumen en 
speciale vezelversterking. 
 
Verpakking 

Verkrijgbaar in emmers van 10 kg en 
25 kg. Versterkend gaas voor het 
overbruggen van scheuren enz. is ook 
verkrijgbaar. 
 
Eigenschappen 

Geeft een uitstekende 
weerbestendigheid. Zorgt voor actieve 
verplaatsing van water. Flexibel, zal in 
de zomer niet verzakken of 
wegvloeien. Hoge dekkracht. 
 
Voorbereiding van de oppervlakte 

De oppervlakte moet bij voorkeur zo 
droog mogelijk zijn. Noodreparaties 
kunnen echter succesvol worden 
uitgevoerd tijdens regenbuien. 
Alle losse deeltjes en vuil verwijderen. 
Op zeer poreuze, droge oppervlakten 
eerst een primerlaag aanbrengen door 
Roofite te verdunnen met 25% 
terpentine. Met een staalborstel alle 
mossporen enz. verwijderen. Bij een 
zwaar verontreinigde oppervlakte kan 
er een schimmelwerend middel nodig 
zijn . 
 
Aanbrengen 

Roofite royaal met een kwast 
aanbrengen in een verhouding van 1 
m² per kilo. Indien een tweede laag 
noodzakelijk is, deze in een rechte 
hoek op de eerste laag aanbrengen. 
Niet uitstrijken tot een dunne laag. 
Barsten, scheuren, gaten en lekken in 
daken met dakpannen moeten op de 
volgende manier worden behandeld. 
Een royale laag Roofite aanbrengen 
en hier onmiddellijk een reep met de 

juiste afmeting reparatiegaas 
opleggen. 
Vervolgens nog een laag Roofite 
tamponnerend op het reparatiegaas 
aanbrengen en laten drogen. Diepe 
gaten en scheuren in platte betonnen 
daken enz. kunnen worden opgevuld 
met een mortelmengsel van Roofite en 
kwartszand. Op de oppervlakte eerst 
een laag Roofite als primer 
aanbrengen en vervolgens Roofite met 
het toevoegmengsel aanbrengen (met 
een troffel). Bij uitzonderlijke 
temperaturen moet u voor advies 
contact opnemen met Vulhopp. 
 
Dekvermogen 

1 m² per kg. 
 
Verhardingstijd 

Een dunne oppervlaktelaag verschijnt 
na ongeveer 24 uur. Het uitharden 
begint pas zodra al het 
oppervlaktewater is verdampt. 
 
Schoonmaken van gereedschap 

Brush & Roller Cleaner (kwast & roller 
reiniger) verwijdert Roofite van 
kwasten, enz. 
 
Opslag 

Verwijderd houden van warmte- of 
ontstekingsbronnen. 
 
Roofite Zonwerend 

Gebaseerd op de Roofite formule 
maar bevat tevens aluminium vlokken 
voor het geven van zonwerende 
eigenschappen. 
 
Veiligheid 

Alle productetiketten bevatten 
algemene veiligheidsinformatie. 
Veiligheidsinformatiebladen zijn 
beschikbaar. Zoals bij alle producten 

met oplosmiddelen, moeten 
voedingswaren verwijderd zijn en 
beschermd worden zolang de geur van 
oplosmiddel aanhoudt. 
 
Beperkingen 

Roofite is niet geschikt als coating op 
kaal hout om een waterdichte laag te 
krijgen. Ingesloten vochtigheid op 
poreuze oppervlakten kan bij warm 
weer blaasvorming of bij lage 
temperaturen afbrokkeling 
veroorzaken. Om die reden mogen er 
uitsluitend beperkte noodreparaties 
worden uitgevoerd op natte poreuze 
oppervlakten. 
 
Begaanbare platte daken met 
Roofsafe behandelen. 
 
Brush/Roller Cleaner 

(kwast & roller reiniger) 
Helpt bij het verwijderen van Roofite 
van kwasten en gereedschappen. 
 
Bestellen 

U kunt dit product in units van 25 
kg telefonisch, per fax of via 
www.vulhopp.be bestellen bij 
Vulhopp Industries. Alle producten 
worden verkocht en geleverd volgens 
onze algemene verkoopvoorwaarden. 
Vulhopp Industries  krijgt vaak vragen 
over andere dan in deze 
productinformatie staande 
gebruiksmogelijkheden voor Watco 
producten. Ondanks dat Vulhopp 
Industries altijd een zo goed en 
volledig mogelijk advies geeft, stellen 
wij ons niet aansprakelijk voor de 
resultaten van zulke uitkomsten, tenzij 
deze goedgekeurd en schriftelijk 
bevestigd zijn door Vulhopp Industries. 

 


