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• scheurstabiel
• waterdicht
• bitumencompatibel
• vliesbekleding
• zeer rekbaar

Toepassingsgebieden:
Voor de waterdichte vorming van dilatatie- en 
aansluitvoegen, bijv. in aardrakende onderdelen. 

Technische gegevens:
Basis  lijmmateriaal 

vlies – membraan – vlies
Kleur:  grijs
Dikte:  ca. 0,8 mm
Barstdruk: > 4 bar
Temperatuurbestendig: -5 °C tot +90 °C 
UV bestendigheid, conform 
DIN EN ISO 4892-2: ten minste 500 h 
Rek, lengte  
conform DIN 527-3:  ca. 148%
Rek, dwars 
conform DIN 527-3: ca. 250%

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   
Kaliloog 3% 
Natronloog 0,3 g/l 
Zoutwater 20 g/l (zeezout) 

Leveringsvorm:  50 m, 15 cm breed 
50 m, 25 cm breed

Opslag:  koel, droog en beschermd 
tegen zonlicht en 
weersinvloeden, 24 maanden 

ADF®-Dilatatievoegband Art.nr. 2 05955
Elastisch dichtband

Ondergronden:
Alle gangbare ondergronden, die geschikt zijn voor de 
opname van afdichtingen. De ondergrond moet vakkundig 
zijn voorbereid. Alle ondergronden moeten stevig, 
draagkrachtig, vorstvrij en vrij van hechtingsverminderende 
bestanddelen zijn. Eventuele scheuren resp. oneffenheden 
moeten worden geëgaliseerd met ASOCRET-M30.

Verwerking:
Voegafdichting wand-/vloeraansluiting en 
veldbegrenzingsvoegen: 
Aan beide zijden van de te overlappen voegen wordt 
het afdichtingsmateriaal ten minste 2 cm breder dan 
de ADF-dilatatievoegenband aangebracht, het ADF-
dilatatievoegenband in de nieuw aangebrachte laag 
leggen, gelijkmatig en kreukvrij aandrukken en met 
de afdichtingsstof afwerken. Het gedeelte van de 
dilatatievoeg (voor het aansluitend elastische voegen) 
moet vrij van afdichtingsstof blijven. Stootbandvoegen 
moeten min. 10 cm overlappend met de afdichtingsstof 
kreukvrij en volledig vlak worden verlijmd.

Voegenafdichtingen van gebouwscheidingsvoegen bij 
doorlopende vloerplaat: 
ADF-dilatatievoeg lusvorming in de voeg 
plaatsen, holleruimte- en kreukvrij in het geschikte 
afdichtingsmateriaal leggen en met de afdichtingsstof 
verlijmen. Bij drukwaterbelasting aanvullend een geschikte 
geslotencellig rondschuim plaatsen en nogmaals 
ADF-dilatatievoegenband met het overeenkomstige 
afdichtingsmateriaal verlijmen en afwerken.

Voor hoeken en kruispunten staan de volgende 
onderdelen ter beschikking:
ASO-afdichtband-2000-S-hoeken, (90°, binnen/buiten)
ASO-afdichtband-2000-T-stuk, alsmede 
ASO-dichtband-2000-kruising.

Geschikte afdichtingsstoffen voor het lijmen en afdichten 
zijn, afhankelijk van de belasting, AQUAFIN-RB400, 
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AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS,  
ASOFLEX-AKB en COMBIDIC-2K-CLASSIC of 
COMBIDIC-2K-PREMIUM. 

Als geschikte afdichtingsstoffen voor het succesvol lijmen 
staan COMBIFLEX-C2/P, COMBIFLEX-EL,  
COMBIDIC-1K en COMBIDIC-2K-CLASSIC of 
COMBIDIC-2K-PREMIUM ter beschikking.

Aanwijzingen:
• De algemeen erkende regels der techniek in acht 

nemen!
• Voegen die met ADF-dilatatieband zijn afgedicht, 

moeten afdoende worden beschermd tegen 
mechanische beschadigingen!

• De ADF-dilatatieband mag niet met 
oplosmiddelhoudende producten worden verlijmd.

SF/TET/MV/KKa

Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier 
beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving 
stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude 
zijn geldigheid. 


