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PRODUCTINFO

KEMPEROL® FALLSTOP

TOEPASSINGEN
• Transparante coating voor het maken van een 

valbescherming van regulier verweerde en niet verweerde 
koepels van PMMA en PC.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
• Valbeveiligd getest op basis van GS Bau 18 
• Extra geteste valbeveiliging bij een oppervlaktetemperatuur 

van de lichtkoepels van -10°C
• Kleine verandering van lichtdoorlating (4,5%) 
• Zeer elastisch (speling volgens DIN 53504 > 250%) 
• UV- en weerbestendig
• Garantie van de doorvalbeveiliging en de verhoging van 

de hagelweerstandsklasse voor 5 jaar; een uitbreiding 
van nog eens 5 + 5 jaar is mogelijk (gelieve hiertoe 
KEMPEROL FALLSTOP bouwplaatsprotocol alsmede 
garantievoorwaarden in acht te nemen). 

• Kleurvast 
• Zeer transparant 
• 1 component
• Harsbasis: Polyurethaanhars

FORMATEN
5 kg emmer

OPSLAG
Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens 
houdbaar: zie etiket blik.

VERBRUIK
1,6 kg/m². Het materiaal moet gelijkmatig in vier behandelingen 
met ongeveer 400 g/ m² worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN 
Vorm     vloeibaar 
Kleur    blauwtransparant/glanzend
Gebruikstijd*   ong. 30 min
Regenvast na*   ong. 4 uur
Van verdere coating voor zien na* ong. 4 uur
Uitgehard na*   ong. 7 dagen
Valbeveiligd na   ong. 7 dagen

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

 
VOORBEREIDING
De te coaten lichtkoepels moeten qua constructie vrij van 
gebreken zijn en volgens de geldige montagerichtlijnen van 
de fabrikanten vakkundig op een opzetkrans gemonteerd zijn. 
Lichtkoepel met een schone doek en KEMPERTEC FALLSTOP 
cleaner goed reinigen en volgens de productspecificaties laten 
uitwasemen/ ontluchten (zie productinfo KEMPEROL FALLSTOP 
cleaner). De ondergrondtemperatuur moet min. 3 K boven de 
dauwpunttemperatuur liggen. Ondergrondtemperatuur: min. 
+10°C en relatieve luchtvochtigheid: < 80%. 

Materiaal voorzichtig roeren en voor een behandeling afwegen.

GEBRUIK
Materiaal gelijkmatig en zonder bubbels met een 
kunststofplastic roller kruiselings aanbrengen. Voor herhaalde 
controle van de coatingdikte op verschillende plekken tijdens 
het gebruik, moet KEMPERTEC® V4A meetrichel voor natte film-
coatingdiktemeting worden gebruikt. Op basis van de glooiing 
van de koepel moet het materiaal na een eerste verdeling 
nogmaals van onder naar boven worden gerold om het naar 
beneden lopen van het materiaal te compenseren. Afhankelijk 
van de glooiing van de koepel moeten deze werkzaamheden na 
enkele minuten eventueel worden herhaald om de noodzakelijk 
coatingdikte op alle delen van de lichtkoepel te bereiken.

WERKONDERBREKING EN AANBRENGEN VERDERE COATINGS
Bij werkonderbrekingen > 7 dagen dient het vlak gelijkmatig 
met KEMCO LE flexibele hechtingsgrond te worden geactiveerd.

PSA 
Tijdens het gebruik moet persoonlijke bescherming incl. 
valbeveiliging volgens BGR 198 worden gedragen. Zorg tijdens 
en na het gebruik voor een goede, gelijkmatige en permanente 
ontluchting om gelijkmatige uitharding te waarborgen. 

De gebruikshandleiding KEMPEROL FALLSTOP moet worden 
gevolgd. Indien nodig, moet de dikte van de coating van 
KEMPEROL FALLSTOP in uitgeharde toestand op niet-
destructieve wijze met een voor-/nameting met echografie, bijv. 
met het meetapparaat OIympus 38DL Plus, worden bepaald. De 
dikte van de droge coatinglaag van KEMPEROL FALLSTOP moet 
min. 0,9 mm zijn.

OPMERKING
Let op technische informatie TI 23 - Producten met oplosmiddel.
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