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• eencomponentig
• snel afbindend
• al na ca. 3–4 uur met tegel en platen overwerkbaar
• zeer goed spachtelbaar en glad te strijken
• lichte, spaarzame verwerking
•  kan gekwast, gespachteld of met geschikte apparatuur 

verspoten worden
• flexibel en scheuroverbruggend 
• zeer emissiearm EC1 plus conform GEV-EMICODE
• dampopen, vorst-, UV- en verouderingsbestendig
• voor binnen en buiten

Toepassing:
Tegelhechtlaagafdichting (AIV-F): Voor een veilige 
en economische afdichting onder tegels, wanneer 
een waterdichtheid tegen langdurige tot permanente 
waterbelasting vereist wordt, bijv.
in badkamers en keukens in woonhuizen, private en
openbare sanitaire ruimtes almede perrons bij 
zwembaden. Rand-, aansluitings- en constructievoegen 
door de inbouw ASO-Dichtband-2000,  
ASO-Dichtband-2000-S of ASO-Dichtband-120 
versterken. AQUAFIN-1K-PREMIUM is geschikt voor 
de waterinwerkingsklasse A conform bouwtoezichtelijke 
controlecriteria PG-AIV-F. De waterdichtheid in 
de inbouwtoestand is incl. de SCHOMBURG-
Dichtbandsystemen gecontroleerd conform de 
“controleprincipes voor afdichting met tegel en 
plaatbekledingen in verband”. Als afdichting in verband 
voor waterinwerkingsklassen W0-I tot en met W3-I, 

AQUAFIN®-1K-PREMIUM Art.nr. 2 04609
1-component, snel belegbare flexibele afdichtingsmortel

zonder chemische belasting conform DIN 18534  
en ZDB-infoblad „Hechtlaagafdichtingen“.
AQUAFIN-1K-PREMIUM is geschikt voor het gebruik in 
binnenruimten conform het AgBB-beoordelingsschema 
(Commissie voor beoordeling van de gezondheidseffecten 
van bouwproducten) en de „Franse VOC-verordening” 
(Franse VOC-classificatieverordening en KMR-
emissieverordening). AQUAFIN-1K-PREMIUM is 
zeer emissiearm conform GEV-EMICODE, wat 
doorgaans tot positieve beoordelingen in het kader van 
gebouwcertificeringssystemen conform DGNB, LEED, 
BREEAM, HQE leidt. Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel  
7 en 8 conform DGNB-criterium „ENV 1.2 Risico‘s voor  
de lokale omgeving”.

Technische gegevens:
Basis:  werkdroge mortel, 

kunststof-mortelcombinatie
Verwerkingstijd*: ca. 60 minuten
Ondergrond-/ 
verwerkingstemp.: +5 °C tot +30 °C
Test:   Algemeen bouwkundig 

keuringscertificaat voor vloeibaar 
te verwerken afdichtingsmiddelen 
met tegel- en plaatbekledingen in 
verband, KIWA GmbH Polymer 
Institut P11140-1/17-491

            Bericht betreffende de classificatie van het  
 brandgedrag nr. 230009166-4. 
 De controle waterdichtheid conform  
 DIN EN 14891.
Brandklasse conform  
DIN EN13501-1: E 
Hechttreksterkte conform 
DIN EN 1542: > 0,5 N/mm2 na 28 dagen
Scheursterkte*, 
conform DIN 53504: > 0,4 N/mm2

Rek tot breuk*, 
conform DIN 53504: > 8 %

P11140-1/17-491

KIWA GmbH
Polymer Institut
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Scheuroverbrugging*
conform DIN 28052-6 
(PG MDS), 0,4 mm  
Scheur, 24 h continue:  test doorstaan
Waterdichtheid na  
inbouw en uitharding  
conformPG AIV,  
(0,2 m WS): test doorstaan 
Waterdamp- 
diffusiecoëfficient, µ: ca. 2.300
Sd-Waarde bij 2 mm
droge laagdikte ca. 4,6 m
Materiaalverbruik**:   ca. 1,25 kg poeder  

per m²/mm droge laagdikte
Tegelhechtlaag-
afdichting: ca. 2,2 mm natte laagdikte =   
 ca. 2 mm droge laagdikte
Belastbaarheid: -  met tegels overwerkbaar na ca. 

3–4 uur
 - met water na ca. 7 dagen
Verpakking: 15-kg-foliezak
Opslag:  koel en droog, 9 maanden, in 

originele gesloten verpakking, 
aangebroken verpakkingen 
kortstondig verwerken

Reiniging:  Gereedschap in verse toestand 
met water reinigen, opgedroogd 
materiaal met ASO-R001 
verwijderen.

  * bij +23 °C en 50 % rel.luchtvochtigheid 
** Bij oneffen ondergronden, evenals bij handgemaakte welvingen,

moet rekening worden gehouden met meerverbruik. Conform 
DIN 18534 moet daarom rekening worden gehouden met een 
diktetoeslag van minimaal 25%.
Op basis van de object- en weersomstandigheden, kunnen de 
opgegeven gegevens worden verlengd of verkort. Hogere 
temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten, lagere 

temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Systeembestanddelen Waterinwerkingsklassen W0-I tot 
en met W3-I, zonder chemische be-
lasting conform DIN 18534 en het 
ZDB-infoblad blad “Lijmafdichtingen”

AQUAFIN-1K-PREMIUM ×

ASO-Unigrund-K ×

ASO-Unigrund-GE ×

ASO-Unigrund-S ×

ASO-DB-Standard ×

ASO-Dichtband-2000 ×

ASO-Dichtband-2000-S ×

ASO-Dichtband-Sanitär ×

ASO-Dichtband-2000-Ecken,
(90°,binnen/buiten)

×

ASO-Dichtband-2000-S-Ecken,
(90°,binnen/buiten)

×

ASO-Dichtband-2000-T-stuk,
-Kreuzung

×

ASO-Dichtmanchette-Vloer/
-Wand

×

ASO-Dichtband-120 ×

ASO-Dichtmanchette-W ×

ASO-Dichthoek-I / - A ×

ASO-Afschothoek ×

ASO-Dichtmanchette-B ×

UNIFIX-S3 ×

LIGHTFLEX ×

MONOFLEX-white ×

MONOFLEX-white veredeld 
met UNIFLEX-F in een 
gewichtsverhouding 3:1

×

MONOFLEX ×

MONOFLEX-fast ×

MONOFLEX-XL, 
MONOFLEX-FB 

×

ASODUR-EK98-Vloer/-Wand ×

ASODUR-DESIGN ×

ASODUR-EKF ×

CRISTALLFUGE-EPOX ×

SOLOFLEX ×
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AK7P ×

CRISTALLIT-FLEX ×

CRISTALLIT-MULTI-FLEX ×

UNIFIX-S3-fast ×

Ondergrond:
Geschikt zijn alle effen, draagkrachtige vlakken welke 
met tegels en platen overwerkt kunnen worden en ook 
geschikt zijn voor een hechtlaagafdichting. Verder 
moet sprake zijn van een geschikte ondergrond in 
de betreffende waterinwerkingsklasse (zie ZDB-
informatieblad [*1]/ DIN 18534). Als ondergrond 
voldoet bijv.voegendichte beton, pleisterwerk P II en III, 
volgevoegd metselwerk, cementdekvloer, gipskarton en 
gipsvezelplaten. Grofporige ondergronden zoals holle 
en massieve betonsteen en metselwerk met cementmortel 
of geschikte spachtelmassa, bijv. SOLOCRET-50, 
afspachtelen.

De ondergrond moet draagkrachtig, voldoende vlak 
conform DIN 18202, vrij van doorlopende scheuren 
en scheidende substanties , bijv. olie, verf, sinterlagen 
en losse bestanddelen. De ondergrond moet een 
vergaand gesloten en producteigen oppervlaktestructuur 
en drukvastheid bezitten. Voor de ondergrond, de 
ondergrondvoorbehandeling en die verwerking is 
de DIN 18157, deel 1, maatgevend. Doorlopende 
scheuren vakkundig beoordelen en eventueel vooraf 
constructie afsluiten met bijv. ASODUR-K900.

Pleisterwerk conform DIN EN 998-1 moet een 
minimale drukvastheid van 2,5 N/mm² bezitten, 
en voor tegelverlijming en in de betreffende 
waterinwerkingsklasse geschikt zijn.

Ondergronden dusdanig voornatten dat deze op het 
tijdstip van aanbrengen van AQUAFIN-1K-PREMIUM 
matvochtig zijn. Sterk zuigende en licht zandende 
ondergronden met ASO-Unigrond gronderen. 
Hoogteverschillen in de ondergrond en vochtbelasting 

van onderaf uitsluiten. 

Oneffenheden  voor het toepassen van
AQUAFIN-1K-PREMIUM uitvlakken. Dit kan met onze 
uitvlakmortels SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOCRET-15 of 
SOLOCRET-50. 

In vochtbelaste ruimtes zorgen voor voldoende afschot in 
de afwateringsrichting.

Bodemputten moeten voorzien zijn van een dunbedflens 
met een minimale breedte van 5 cm rondom en 
gemaakt van een te verlijmen materiaal, bijv. RVS, 
messing of  PVC-U. Verwarmde dekvloeren moeten 
voor de beleggingswerkzaamheden conform de 
erkende regels der techniek worden opgestookt. Voor 
de beoordeling van de beleggingsgereedheid, moet 
een vochtigheidsmeting met het CM-apparaat worden 
uitgevoerd.
Het CM-vochtgehalte mag bij:
•  Cementdekvloer (CT) ≤ 2,0 CM% op isolatie of 

scheidingslaag
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming ≤ 0,5 CM%
• Anhydriet (CA) met vloerverwarming  ≤ 0,3 CM%
niet overstijgen.
De CM-meting conform de actuele instructie van de
„Schnittstellenkoordination bei beheizten
Fußbodenkonstruktionen“ auszuführen.

Calciumsulfaatlagen kunnen in de waterinwerkingsklassen 
W0-I en W1-I bij indirecte belasting worden 
geaccepteerd, moeten geslepen, afgezogen en, zoals 
alle calciumsulfaat-ondergronden, met ASO-Unigrund 
worden voorbewerkt.

Verwerking:
3,8–4,5 l water in een schone kuip afvullen en met het 
poeder tot een homogene, klontenvrije massa mengen. 
Met een electrische menger (ca. 500–700 min-1)  
is een mengtijd van ca. 2–3 min. gewenst.  
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AQUAFIN-1K-PREMIUM middels spuit, kwast of 
spaan in min. 2 arbeidsgangen aanbrengen. Verdere 
arbeidsgangen pas opbrengen wanneer de voorgaande 
laag niet meer beschadigd kan raken. Laagdiktes tot 
maximaal 2,5 mm in een arbeidsgang uitvoeren, bij 
dikkere lagen kunnen scheuren in de afdichtingslaag 
ontstaan.
Geschikte dichtbanden en andere vormdelen staan 
onder „technische gegevens/systeembestanddelen“ 
vermeld. Het dichtband resp. de vormdelen met
AQUAFIN-1K-PREMIUM verlijmen en aansluitend 
naadloos in de vlakafdichting inbedden en compleet 
overwerken.
Zie ook technische tekening TD 3.1.5.
1. De ondergrond conform de vereisten voorbereiden.
2.  De ondergrond zodanig voornatten dat deze op het 

moment van applicatie van AQUAFIN-1K-PREMIUM 
matvochtig is of met ASO-Unigrond gronderen. Sterk 
zuigende en licht zandende ondergronden met  
ASO-Unigrond gronderen, de grondering 
voorafgaand aan verdere arbeidsgangen laten 
drogen.

3.  AQUAFIN-1K-PREMIUM met een vlakke spaan, 
borstel of met geschikte spuitapparatuur opbrengen. 
Een gelijkmatige laagdikte wordt bereikt bij toepassing 
van een 4- tot 6-mm-getande spaan en vervolgens 
vlakspanen. Mancoplekken overwerken. Er zijn 
minimaal 2 arbeidsgangen nodig. 
De voorgaande laag moet doorgedroogd zijn 
alvorens de volgende laag wordt aangebracht.

4.  Voor een waterdichte uitvoering van de dilatatie- 
en aansluitvoegen het ASO-Dichtband-Systeem 
toepassen. Aan beide zijden van de te overbruggen 
voegen AQUAFIN-1K-PREMIUM min. 2 cm breder  
als het Dichtband, met een 4–6 mm vertande 
spaan opgebrengen. Het ASO-Dichtband-Systeem 
in de verse laag drukken en aansluitend met een 
vlakspaan of aandrukroller zorgvuldig holleruimte- 
en kreukvrij in de afdichtingslaag drukken. Let op 
een verregaand vlakvolle inbedding en vernetting! 
De verlijming moet zodanig zijn dat vochtmigratie 

achter het ASO-Dichtband-Systeem uitgesloten is. 
De te gebruiken systeemafdichtband moet lusvormig 
over de bewegingsvoegen worden ingelegd. 
Dichtbandstootvoegen min. 5 tot 10 cm overlappend, 
met AQUAFIN-1K-PREMIUM, holleruimte- en kreukvrij, 
vlakvol verlijmen en overwerken.

5.  De dunbedverlijming van de tegels staat vermeld in de 
tabel “technische gegevens/systeembestanddelen“.

Attentie:
•  Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van AQUAFIN-1K-PREMIUM!
•  Vermijd onderschrijding van het dauwpunt 

(condensvorming) tijdens de applicatie en de 
droogfase.

•  In ruimtes met lage temperaturen, hoge 
luchtvochtigheid en ontoereikende ventilatie moet 
men rekening houden met langere droogtijden.  
Geforceerde droging is hierbij niet toegestaan.

•  Bij sterke zonnestraling vanuit de schaduwkant 
werken. Zeer droge ondergronden voorafgaand aan 
de verwerking bevochtigen (de ondergrond moet 
matvochtig zijn) of met ASO-Unigrond gronderen. 
Vermijd plasvorming.

•  Tijdens de afbinding mag water de afdichting niet 
belasten. Achterwaarts indringend water kan bij vorst 
tot loslatende lagen leiden.

•  Bij achterwaartse vochtbelasting een voor-afdichting 
doorvoeren met AQUAFIN-1K. Afhankelijk van de 
waterbelasting 1 of meer lagen afdichting uitvoeren. 
Objectafhankelijk kan ook een voor-afdichting met 
ASODUR-SG2/-SG2-thix uitgevoerd worden.

•  Direct contact met metalen, zoals koper, zink en 
aluminium, uitsluiten door een poriëndichte grondering 
in 2 arbeidsgangen met ASODUR-GBM. De eerste 
arbeidsgang wordt zat op de gereinigde ondergrond 
opgebracht en zorgvuldig ingeborsteld. Nadat deze 
laag zodanig heeft uitgereageerd dat deze niet 
meer ingestrooid kan worden (ca.3–6 uur) dan een 
volgende laag ASODUR-GBM inborstelen en met 
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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.

kwartszand korrel 0,5–1,0 mm instrooien.  
Verbruik ca. 800–1.000 g/m² ASODUR-GBM.

•  Voor aanhechting/afdichting aan PVC- en RVS-flensen: 
flens schuren en ontvetten, AQUAFIN-1K-PREMIUM 
opbrengen en ASO-Dichtmanchet-Boden holleruimte- 
en kreukvrij in bedden en naadloos op de afdichting 
aansluiten.

•  De algemene en actuele richtlijnen in acht nemen! 
Zoals bijv.: 
DIN 18195

 DIN 18157
 DIN 18352
 DIN 18534
 DIN 18560
 DIN EN 13813
 DIN 1055
 De BEB-merkbladen, uitgegeven door het
 Bundesverband Estrich en Belag e.V.
  De vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei 

beheizten Fußbodenkonstruktionen“
  De ZDB-merkbladen uitgegeven door het Fachverband 

des deutschen Fliesengewerbes:
 [*1] „Hechtlaagafdichtingen“  
 [*3] „Bewegingsvoegen in plaat- of tegelbekledingen“
 [*2]  „Bekledingen op cement-  

 en calciumsulfaatdekvloeren“
 [*7] „Exterieure tegelbekledingen“

SVP actueel Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).


