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• Composietmateriaal
• Alkalibestendig
• Waterdicht
• Waterdampdiffusiedicht
• Met voorgevormde trechter voor 

aansluitwerkzaamheden
• Zeer flexibel en rekbaar
• Geschikt voor buisdiameter DN 100 tot DN 150

Toepassingsgebieden:
De ADF-Buismanchette is geschikt voor het dichten van 
buisdoorvoeringen (DN 100 tot DN 150) in aardrakende 
bouwdelen tegen bodemvochtigheid/niet stuwend 
sijpelwater in afdichtingslagen van bijv.  
COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-2K-PREMIUM, 
AQUAFIN-RB400, AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-2K/M-PLUS of ASOFLEX-AKB.

Technische gegevens:
Basis:  verbindingsstoffen vlies – 

membraan – vlies
Kleur: Lichtblauw
Dikte: ca. 0,65 mm
Afmetingen (B × L): 350 × 350 mm
Diameter binnen: ca. 110 mm
Tapstoelopend op: ca. 90 mm
Kraaghoogte: ca. 20 mm
Opslag:  koel, droog en beschermd tegen 

zonlicht en weersinvloeden, 
24 maanden

ADF®-Buismanchette Art.nr. 2 05966
voor het afdichten van buisdoorvoeringen

Ondergrond:
De ondergrond moet vakkundig zijn voorbereid. Alle 
ondergronden moeten stevig, draagkrachtig, vorstvrij 
en vrij van loszittende lagen zijn. Eventuele scheuren 
resp. oneffenheden moeten worden geëgaliseerd met 
ASOCRET-M30. Voorhanden kunststofbuizen opruwen 
en aansluitend met een geschikt reinigingsmiddel, bijv. 
aceton, grondig reinigen.

Verwerking:
Op de deskundig voorbereide ondergrond alsmede 
de beschikbare kunststofbuis het desbetreffende 
afdichtingsmiddel aanbrengen en de ADF-Buismanchette 
luchtbel- en kreukvrij verwerken. De verlijming moet zo 
worden aangebracht, dat een verplaatsing van de 
ADF-Buismanchette door water aan de achterkant is 
uitgesloten. Na het grondig drogen van de lijmlaag kan 
de geschikte oppervlakafdichting worden uitgevoerd met 
het desbetreffende afdichtingssysteem en moet ten minste 
5 cm op de buisdoorvoering worden uitgevoerd.

Aanwijzingen:
• De algemene regels der techniek in acht nemen!
• De ADF-Buismanchette mag niet worden gelijmd of 

verwerkt met oplosmiddelhoudende producten.
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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.


