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PRODUCTINFO

KEMPEROL® 2K-PUR 
waterproofing

TOEPASSINGEN
•	 Voor	detail-	en	dakvlakafdichting	i.c.m.	 
 KEMPEROL vlies
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
• Bij nieuwbouw en onderhoud
• Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
• Uit te breiden met diverse afwerklagen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 2 componenten
• Dampopen
• Scheuroverbruggend
• Wortelwerend volgens FLL-test
• Begaanbaar voor onderzoeksdoeleinden
•  UV-bestendig
•  Laag van gewicht
• Harsbasis: Polyurethaanhars
•	 Homogene	en	naadloze	afdichting
• Oplosmiddelvrij
• Geurneutraal
•	 Bestaat	voor	80%	uit	gerecyclede	grondstoffen
•	 Blijvend	elastisch	(tussen	-30	°C	en	+90	°C)
•  Voldoet aan de hoogste ETAG 005 normen

VERPAKKINGEN
• 	 1	kg	kneedbuidel	(doos	10	stuks)
• 	 2,5	kg	kneedbuidel	(emmer	2	stuks)	
•  12,5 kg in kunststof emmer

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

VERBRUIK 
Afhankelijk	 van	 de	 staat	 van	 de	 ondergrond:	 3,0-3,6	 kg/m²	
afhankelijk	van	de	coatingdikte	(zie	technische	informatie	TI	03	
–	coatingdikte	volgens	regelgeving.

EIGENSCHAPPEN 
Vorm     vloeibaar 
Standaard	kleuren	 	 antraciet/	grijsgroen/		 	
    geelgrijs
Speciale kleuren   op aanvraag
Gebruikstijd*	 	 	 ca.	30	min.
Regenvast	na*	 	 	 ca.	2	uur
Begaanbaar	na*	 	 	 ca.	16	uur
Uitgehard	na*	 	 	 ca.	72	uur
Van	verdere	coating	voorzien	na*	 ca.	16	uur
Met gietasfalt na   ca. 16 uur
Korte	tijd	bestand	tegen		 	 250	°C
Belasting	door	extern	vuur		 Broof	(t1)
*	Metingen	bij	 23°	 -	 50%	 rel.	 vochtigheid.	Door	weersinvloeden,	 zoals	wind,	
luchtvochtigheid	en	temperatuur	worden	de	aangegeven	waardes	veranderd.

VOORBEREIDING
Ondergronden	moeten	 droog,	 schoon	 en	 vrij	 van	 stoffen	 zijn	
die	de	hechting	zouden	kunnen	verminderen.	Bij	beton	mag	in	
de	bovenste	2	cm	niet	meer	dan	5%	resterend	vocht	zitten.	Bij	
bepaalde ondergronden moet er een Kemperol Primer gebruikt 
worden voor de 2K-PUR. Zie hiervoor tabel op achterzijde. 
De oppervlaktetemperatuur moet 3 K boven het dauwpunt 
liggen, anders kan er een scheidende vochtlaag ontstaan. 
Nooit de 2K-PUR verwerken als de omgevingstemperatuur of 
oppervlaktetemperatuur	lager	is	dan	5	°C.	

Bij	 temperaturen	 onder	 10	 °C	 wordt	 de	 KEMPEROL	 2K-PUR	
Speedshot toegevoerd en omgeroerd.

MENGEN  
Kneedbuidel
Haal	de	kneedbuidel	(1	of	2,5	kg)	uit	de	aluminium	verpakking.	
Bestanddeel A grondig kneden. De pees die de beide 
bestanddelen van elkaar scheidt verwijderen, zodat beide 
bestanddelen A en B met elkaar kunnen mengen. De gemengde 
kneedbuidel ca. 1 minuut doorkneden, zodat een homogeen 
product zonder strepen ontstaat. Overgieten in een emmer en 
nogmaals doorroeren.

Kunststof container
Bij	 de	 emmer	 (12,5	 kg)	 bestanddeel	 A	 grondig	 roeren.	
Bestanddeel B toevoegen en nogmaals grondig roeren, zodat er 
een homogeen product zonder strepen ontstaat. Overgieten in 
een andere emmer en nogmaals doorroeren.
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GEBRUIK
Ca.	2/3	van	de	KEMPEROL	2K-PUR	aanbrengen,	het	KEMPEROL	
165 vlies inrollen en met 5 cm overlapping met een perlonroller 
zonder luchtbellen bewerken. Op de nog vloeibare ondergrond 
ca.	 1/3	 KEMPEROL	 2K-PUR	 afdichting	 tot	 een	 volledige	
verzadiging aanbrengen.
Aansluitpunten bij deuren vensterelementen enz. met een 
hoogte	 van	<15	 cm	 (vanaf	 bovenkant	 laag)	moeten	met	min.	
5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten en overgangen 
bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap 
worden gemaakt.
Met	 betrekking	 tot	 de	 coatingdikte	 moet	 aan	 de	 minimale	
voorwaarden	 overeenkomstig	 de	 ETA	 worden	 voldaan.	
Afwijkende	nationale	voorwaarden	moeten	worden	gevolgd.

ALKALISCHE BESCHERMING
De	 afdichting	 is	 slechts	 in	 beperkte	 mate	 alkalibestendig.	
Vandaar dat bij een verwachte langdurige blootstelling 
KEMPERTEC EP primer, KEMPERTEC EP5 primer of KEMPERTEC 
AC	primer	op	de	afdichting	wordt	opgebracht	en	met	KEMCO	NQ	
0712	natuurkwarts	wordt	afgezand	(zie	Technische	 Informatie	
TI	15	-	Alkaliteit).

WERKONDERBREKING EN AANBRENGEN VERDERE COATINGS
De	 tijd	 tot	 er	 verder	 kan	 worden	 gecoat	 wordt	 door	 de	
toevoeging	van	KEMPEROL	2K-PUR	Speedshot	verkort.	Standtijd	
van meer dan 24 uur tot 14 dagen: reinigen van het werkbereik 
met KEMCO MEK reinigingsmiddel. Onderbreking langer dan 
14 dagen: schuur het bestaande werkgebied met schuurpapier 
(P80	-	P100).

PSA
U dient beschermende kleding te dragen. Reinigen van 
gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK 
reinigingsmiddel. Handen reinigen.
Opmerking,	let	op	de	volgende	technische	informatie:
•	 TI	03	-	Coatingdikte	volgens	regelgeving
• TI 15 - Alkaliniteit
• TI 21 - Beoordeling ondergrond

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Bij	de	productie	van	de	afdichting	gelden	de	"toepassingsregels"	
in	 de	 geldige	 versie	 resp.	 de	 voor	 de	 betreffende	 ambacht	
geldige	 "Regels	 der	 techniek"	 en	 "Stand	 der	 techniek".	
Chemicaliënbestendigheid zie bestendigheidslijst A-Z.

De veiligheidsdatabladen, kenmerken van de verpakkingen, 
de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de 
verpakkingen moeten bij transport, opslag en verwerking 
in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de 
informatiebladen	van	de	BG-	Chemie	in	acht	worden	genomen.

Meercomponenten	 polyurethaan-,	 polyester-,	 epoxy-	 en	
methylmethacrylatharsen reageren onder warmte ontwikkeling. 
Na het mengen van de componenten mag het product niet 
langer	in	het	mengvat	blijven	dan	de	genoemde	verwerkingstijd.	
De niet-inachtneming kan tot warmte- en rookontwikkeling en 
in	het	extreem	geval	tot	brand	leiden.

PRIMERADVIES KEMPEROL 2K-PUR

2. Reinigen met KEMCO MEK reinigingsmiddel en mechanische voorbehandeling 
noodzakelijk
3.	Bij	verhoogde	eisen	wordt	mechanische	bevestiging	aangeraden
4. Deklaag groter dan 10 cm op deze ondergrond noodzakelijk
6.	Noodzakelijke	maatregelen	volgens	desbetreffende	geldige	regelgeving

√		 =	Toepasbaar/geschikt
-		 =	Niet	toepasbaar	in	deze	combinatie

Alle	 ondergronden	moeten	 vrij	 zijn	 van	hechtverminderende	 stoffen	 (vetten,	
scheidingsmiddelen,	 losse	 talk	 enz.,	 zie	 ook	 Technisch	 Handboek).	 De	 hier	
niet	genoemde	ondergronden	moeten	altijd	op	hun	hechtingsgedrag	worden	
gecontroleerd en getest.

Bij	 het	 gebruik	 van	 deze	 primers	 moeten	 altijd	 de	 gebruiksrichtlijnen	 en	
technische	specificaties	van	KEMPER	Systems	worden	gevolgd.	

Ondergrond Primer 
EP/EP5

Primer
D

Primer
FPO

Geen
Primer
Overlap
>15cm

APP dakbaan Indv. test Indv. test - Indv. test

SBS dakbaan √ √ - √

PVC dakbaan Indv. test √² Indv. 
test

√²

EPDM dakbaan 
(PE,	PP,	PIB)

Indv. test Indv. test - Indv. test

TPO/FPO	dakbaan - - √² -

Asfalt verweerd √ √ - -

Zink/	verz.	staal √²³⁴ √² - √²³

Koper/	lood √² √² - √²³

Vezelcement/	gips/	gipsve-
zelplaat

√ - - -

Klinkers/	bakstenen/	met-
selwerk

√ - - -

Beton/	pleistermortel √ - - -

Lichtbeton/	kalk-zandsteen/	
gasbeton

√ - - -

Tegels/	glas √ Indv. test - Indv. test

Roestvrij	staal/	aluminium √²³ √²³⁴ - √²³

Poreus	isolatiemateriaal √⁴ √⁴⁶ - -

Isolatiematerialen	met	dich-
te poriën

√⁴⁶ √⁴⁶ - -

Hout	/multiplex	/spaanplaat	
/OSB

√⁴⁶ √⁴⁶ - -

Kunststof	elementen	(PVC-U,	
PVC-C)

Indv. test Indv. test Indv. 
test

√²


