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SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad

ASO®-Dichtmanchette-W8/20  
Dichtmanchette wand voor de tegelhechtlaagafdichting  
8 tot 20 mm.

ASO®-Dichtmanchette-W15/40  
Dichtmanchette wand voor de tegelhechtlaagafdichting 
15 tot 40 mm.

Art.nr. 206131001

Art.nr. 206131002

Art.nr. Artikelnaam Verpakkingsinhoud Breedte Lengte

206131001 ASO-Dichtmanchette-W8/20 25 stuks/doos 120 mm 120 mm

206131002 ASO-Dichtmanchette-W15/40 25 stuks/doos 120 mm 120 mm

Producteigenschappen
• Systeembestanddeel van SCHOMBURG-lijmafdichtingen
•  Bijzonder rekbaar en scheurstabiel
• Waterondoorlaatbaar
• Dunlaags
• Hoge bestendigheid ten opzichte van agressieve media

Certificaten / Testcertificaten
• Combinatie-afdichting (AiV-F) met SCHOMBURG-lijmafdichtingen. 

Toepassingsgebieden / Combinatie-afdichting
• Afdichting van buisdoorvoeringen bij wanden
•  Geschikt voor de belastingsklasse A en C conform bouwtoezichtelijke testcriteria en de waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I conform 

DIN 18534 en ZDB-infoblad “Afdichtingen in combinatie (AiV)”.

Technische gegevens
Basis Hechtmateriaal

Kleur donkergrijs met SCHOMBURG-opschrift

Dikte ca. 0,6 mm

Temperatuurbestendigheid - 30 °C tot + 90 °C

Waterdrukbestendigheid min. 1,5 bar conform DIN EN 1928 (methode B)

Drukweerstand ≥ 1,5 bar

Opslag koel, droog, beschermd tegen zonlicht en weersinvloeden; 
24 maanden houdbaarheid
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De chemische bestendigheid, na 7 dagen opslag bij +22 °C, is in de volgende chemische gegevens opgenomen:

Zoutzuur 3%

Zwavelzuur 35%

Citroenzuur 100 g/l

Melkzuur 5%

Kaliloog 3%

Natriumhypochloride 0,3 g/l

Zoutwater (20 g/l zeewaterzout)

Buitenafmeting
in mm, ca.

120 x 120 150 x 150

Diameter rekbereik
in mm, ca.

20 40

Gatdiameter
in mm, ca.

8 15

Voor buisdiameter
in mm, ca.

10 – 20 19 – 40

Totaal gewicht
in g/st., ca.

6 9

Systeembestanddeel in het afdichtingssysteem 
• AQUAFIN-1K-PREMIUM (vroeg belegbare, flexibele afdichtingsmortels 1K)
• AQUAFIN-2K/M-PLUS (scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortels)
• AQUAFIN-RS300 (scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel)
• SANIFLEX (vloeibare afdichtingsfolie, gebruiksklaar)

Systeemcomponenten 
• ASO-Dichtband-120 (dichtband voor de tegelhechtlaagafdichting) 
• ASO-Aansluithoek-I (dichthoek inwendig voor tegelhechtlaagafdichting)
• ASO-Aansluithoek-A (dichthoek uitwendig voor tegelhechtlaagafdichting) 
• ASO-Afschothoek-20-L (afschothoek links voor tegelhechtlaagafdichting, 20 mm)
• ASO-Afschothoek-20-R (afschothoek rechts voor tegelhechtlaagafdichting, 20 mm)
• ASO-Afschothoek-28-L (afschothoek links voor tegelhechtlaagafdichting, 28 mm)
• ASO-Afschothoek-28-R (afschothoek rechts voor tegelhechtlaagafdichting, 28 mm)
• ASO-Aansluitdichtband (aansluitdichtband met butylkleefstrip)
• ASO-Aansluithoek-I (aansluitdichthoek binnen voor tegelhechtlaagafdichting)
• ASO-Aansluithoek-Multi (aansluitdichthoek buiten voor tegelhechtlaagafdichting)
• ASO-Dichtmanchette-B (dichtmanchette vloer voor tegelhechtlaagafdichting)
• ASO-Dichtband-2000-T (elastisch dichtband vormdeel)
• ASO-Dichtband-2000-X (elastisch dichtband vormdeel)
• ASO-DMH (dichtmanchetten montagehulpmiddel)
• ASO-SB (zelfklevend weefselband met cut protection werking)
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Hulpmiddelen / gereedschap 
• Getande spaan of laagtroffel
• Vlakspaan
• Kwast
• Aandrukrol

Geschikte ondergrond 
Alle in de bouw gebruikelijke ondergronden, die geschikt zijn voor de opname van afdichtingen of tegelvloeren. 

Ondergrond voorbereiden 
Aanwijzingen voor het voorbereiden van de ondergrond kunt u vinden in het technisch infoblad van het geselecteerde afdichtingsmiddel. 

Verwerking
1. ASO-Dichtmanchette-W overeenkomstig de buisdiameter selecteren.
 •  De gatdiameter van de dichtmanchette moet kleiner zijn dan de buisdiameter, zodat een aandrukking op de buisdoorvoer 

plaatsvindt.
2. De buisdoorvoer reinigen en ontvetten
3. Op de voorbereide ondergrond het geselecteerde afdichtingsmiddel aanbrengen.
4. De gatdiameter van de dichtmanchette iets vergroten en over de buismof schuiven.
 •  Als alternatief, als deze niet direct op de buis kan worden aangesloten (ingemetselde blinde plug), de uiteindelijke montage met 

ASO-DMH voorbereiden.
5. De dichtmanchette met een vlakspaan of aandrukrol zorgvuldig in de afdichtingslaag vrij van holle ruimtes en vouwen indrukken.
6. De dichtmanchette met het afdichtingsmiddel kreukvrij en volledig vlak verlijmen en bewerken.
7.  De dichtmanchette naadloos in de oppervlakafdichting worden geïntegreerd. Er moet een dichte verbinding tot stand worden gebracht 

ten opzichte van de oppervlakafdichting.

Afvalverwijdering
Grotere productresten moeten conform de geldende voorschriften in de originele verpakking worden afgevoerd. Volledig restgeleegde
verpakkingen moeten worden afgevoerd naar de recyclingssystemen.

Aanwijzingen
• Buisdoorvoeren, die met ASO-Dichtband-120 zijn afgedicht, tegen mechanische beschadigingen beschermen.
• ASO-Dichtmanchette-W mag niet worden gelijmd of verwerkt met oplosmiddelhoudende producten.
• Rand-, veld-, gebouwscheidings- en bewegingsvoegen moeten worden overgenomen of op de desbetreffende locatie worden 
 ingebouwd en met de juiste middelen, bijv. randstroken, worden afgesteld.

Toelichtingen
Inwerkingsklassen en typerende toepassingen conform DIN 18534-1

Waterinwerkingsklasse Waterinwerking Toepassingsvoorbeelden

W0-l gering, 
Oppervlakken met niet frequente inwerking van 
spatwater

•  Wanden boven wasbakken in badkamers 
en gootstenen in huishoudkeukens

•  Vloeroppervlakken in huis zonder afvoer, 
bijv. in keukens, bijkeukens, gastentoiletten.
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W1-l matig, 
Oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater of niet frequente blootstelling aan 
gebruikt water, zonder intensieve belasting door 
opstuwend water

•  Wandoppervlakken boven badkuipen 
en in douchen in badkamers

• Vloeren in huis met afvoer
•  Vloeren in baden zonder/met afvoer zonder 

hoge waterbelasting uit de doucheruimte

W2-l hoog, 
Oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater en/of gebruikt water, vooral op een 
vloer die tijdelijk intensief wordt belast door 
opstuwend water

•  Wanden van douches in sportinstellingen/
commerciële centra

•  Vloeren met afvoeren en/of goten
•  Vloeren in ruimtes met douches die vlak met 

de vloer worden betegeld
•  Wand- en vloeroppervlakken van douches 

in sportinstellingen/commerciële centra

W3-l zeer hoog, 
Oppervlakken met zeer frequente of langdurige 
blootstelling aan spat- en/of gerecycled water 
en/of water van intensieve reinigingsprocessen, 
intensief belast door opstuwend water

•  Oppervlakken in omgevingen van zwembaden
•  Oppervlakken van douches en doucheruimtes 

in sportinstellingen/commerciële centra
•  Oppervlakken in commerciële omgevingen 

(commerciële keukens, wasserettes, brouwerijen 
enz.)

Belastingsklasse conform PG-AIV-F
Belastingsklasse Voldoet 

waterinwerkingsklasse
Waterinwerking Toepassingsvoorbeelden

A • W2-I
•  W3-I zonder chemische  

belasting

Direct belaste wand- en 
vloeroppervlakken in ruimtes en wand- 
en vloeroppervlakken buitenshuis, 
die met gebouwen zijn verbonden, 
waarin zeer vaak of gedurende 
langere tijd met gerecycled 
en reinigingswater wordt gewerkt

bijv. omgevingen van zwembaden 
en doucheruimtes (openbaar 
of particulier) 

Opmerking: De afdichting van 
balkons, terrassen, loggia's behoren 
niet tot dit toepassingsbereik.

C •  W3-I met chemische 
belasting

Direct en indirect belaste wand- en 
vloeroppervlakken in ruimtes, waarin 
niet zeer vaak of gedurende langere 
tijd met gerecycled en reinigingswater 
wordt gewerkt, bij begrensde 
chemische belasting.

Hiertoe behoren bijv. keukens en 
wasserettes, als hier rekening moet 
worden gehouden met een begrensde 
chemische belasting (testmedia conform 
paragraaf 3.5.7). Dit voldoet aan de 
waterinwerkingsklassen conform DIN 
18534-1 [2]. 

Uitgezonderd zijn ruimtes,de  
installaties inzake de omgang met 
stoffen die gevaarlijk zijn voor het 
aquatisch milieu overeenkomstig de 
wet inzake de waterhuishouding, 
WHG § 62.
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Geldende voorschriften
De erkende regels van de bouwtechniek, alsook de geldende richtlijnen en actuele voorschriften moeten in acht worden genomen.
Uittreksel van de essentiële voorschriften:
• DIN 18157 
• DIN 18534
•  De BEB-merkbladen, uitgegeven door het Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Duitse associatie voor estrik- en vloerbedekkingen).
•  De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband des deutschen Fliesengewerbes (Verbond van de Duitse tegelbranche):  
 • “Combinatie-afdichting (AiV, Abdichtungen im Verbund)” 
 • “Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren van tegels en platen” 
 •  „Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op cementgebonden vloerconstructies met isolatielagen“
 • „Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op verwarmde, cementgebonden vloerconstructies“

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!

KK/LiW/MV/KKa/Tet

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


