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OMEGA LIQUID Dichtpasta
OMEGA LIQUID dichtpasta is een strijkbare afdichting voor buiten. De watergebaseerde pasta is uitste-
kend geschikt voor voegenvrije afdichtingswerken van kritische plaatsen in de omgeving van vensters, 
als tweede afwateringsniveau onder vensterbanken, bij doordringingen en in de buitenmuur gebied 
tegen zonder druk aflopend water; bijzonder geschikt voor de tijdelijke afdichting van massiefhouten 
elementen bij wandopeningen en in het bereik van kops gezaagd hout. Niet geschikt voor bouwde-
len die belast worden door staand water (bv. kelders). De OMEGA LIQUID dichtpasta hecht op veel 
ondergronden zoals hout, beton, cellenbeton, metaal, polyester, gipsmateriaal, hardschuimplaten (EPS, 
XPS, PUR).   

TOEPASSINGSGEBIED
 Q 2e afwateringsniveau onder vensterbank
 Q Materiaalcombinaties
 Q Massieve houten elementen
 Q Buitenmuren
 Q Doorvoeren

VOORDELEN
 Q Blijvend elastisch 
 Q Uit een component
 Q Oplosmiddelvrije
 Q Waterondoorlaatbaar
 Q Naad- en voegenvrije afdichting
 Q Hecht op bijna alle ondergronden
 Q Overkleefbaar en plamuurbaar
 Q Temperatuurbestendig bis 80° C

AANBEVOLEN PRODUCTEN

OMEGA LIQUID Versterkingsband

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN
Inhoud 7 kg

PRODUCTGEGEVENS 

Samenstelling watergebaseerde polyacrylaatdispersie

Uitdampingstijd 2 Uur

Verbruik 1,5 kg/m² per mm dikte

Laagdikte 0,5 - 1,5 mm - afhankelijk van de ondergrond

Kleur Beige

Dichtheid bij  20 °C 1,45 g/cm³

UV-bestendigheid 2 maanden

Verwerkingstemperatuur 5 °C  -  35 °C

Waterdampdoorlaatbaarheid µ 2500

Consistentie pasteus

Opslag 12 Maanden in originele verpakking, droog en vorstvrij
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OMEGA LIQUID Dichtpasta

INFO
De ondergrond moet droog, vorstvrij en stabiel zijn, evenals vrij van stof, vuil, olie, vet en oplosmiddelen. OMEGA LIQUID Dicht-
pasta in een gelijkmatige laagdikte aanbrengen met rol of borstel. Voor overbruggingen van scheuren en voegen > 3 mm en bij 
te verwachten bouwdeelbewegingen moet de OMEGA LIQUID Versterkingsband gebruikt worden. 

Hiervoor wordt een dunne laag aangebracht, de versterkingsband geplaatst en nog een laag aangebracht. Scheuren en voegen 
(1)

De ondergrond moet een glad oppervlak hebben vrij van stof en vuil. Een afhelling van minimaal 5° moet reeds bestaan. In de 
dagkanten moeten uitsparingen voorzien zijn voor de vensterbank.

(2)
De OMEGA LIQUID Dichtpasta wordt met een kwast aangebracht. Van raamkozijn via schuimvoeg tot het einde van de muur moet 
alles ingestreken worden. Aan de zijkanten moet de OMEGA LIQUID Dichtpasta ook over de uitgekapte dagkanten uitgestreken 
worden.

(3)
De OMEGA LIQUID Versterkingsband wordt over alle hoeken en stootvoegen gelegd en in het afdichtmiddel gedrukt. De schuimvo-
eg moet volledig door een bandstrook bedekt zijn en de band moet nog minimaal één centimeter breed op het raamkozijn en het 
dragend metselwerk liggen.

(4)
Na het opdrogen van de dichtpasta wordt een tweede laag aangebracht. Er moet speciaal op gelet worden dat de OMEGA LIQUID 
Versterkingsband volledig wordt ingestreken. Na het drogen kan de eigenlijke vensterbank gelegd worden. Het is mogelijk 
Flex-kleefmortel (C2, S1) direct op het gedroogde afdichtmiddel aan te brengen. De bevestiging van de vensterbank moet zo 
uitgevoerd worden dat water ook via het onderste watergeleidende niveau kan wegstromen.


