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• starre afdichtingsmortel
• sulfaatbestendig
• voor binnen en buiten
• voor wand en vloer
• waterondoorlaatbaar
•  lichte verwerking, zuinig in 

verbruik
•  kan met borstel, spaan  

of geschikte spuitapparatuur 
verwerkt worden

•  hardt zonder grondering op matvochtige 
ondergronden uit

• dampdiffuus, vorst-, UV- en verouderingsbestendig
•  Bouwafdichting conform DIN 18535
•  Bewijs effectief tegen negatief drukkend water
•  Bewijs effectief tegen betonaantastend water 

Toepassing: 
Geschikt voor achteraf niet scheurgevoelige ondergronden.
Voorafdichtingen bij: Bouwafdichtingen op aardrakende 
bouwdelen, sokkelafdichtingen evenals profielafdichtingen 
in en onder wanden conform DIN 18533 voor 
waterinwerkingsklassen W1.1-E, W1.2-E en W4-E.
Bouwafdichtingen achteraf conform WTA-merkblad 4–6 
tegen grondvocht, niet drukkend water en drukkend water 
(bij geschikte constructie). Afdichting van reservoirs en 
bekkens tot waterinwerkingsklasse W1-B en scheurklasse 
R0-Bconform DIN 18535, tot 4 m.

Bouwafdichting:
•  Aardrakende bouwafdichting van wanden en vloeren 

voor nieuwbouw en reeds bestaande gebouwen op 
bouwdelen uit beton of steen.

•   Afdichting tegen van binnen drukkend water van 
reservoirconstructies (bijv. reservoirs voor proceswater, 
reservoirs voor afvalwater).

•  Horizontale afdichting in en onder wanden tegen 
capillair stijgende vochtigheid.

Bij toepassing in reservoirs of waterbelastingen met 
corrossief of zacht water met een hardheid van
< 30 mg CaO per l, is principieel een wateranalyse 

noodzakelijk. De beoordeling van de aantastingsgraad 
gebeurt conform EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Aquafin-1K 
is bestand tegen expositieklasse XA2.

Technische gegevens:

Basis:    Zand, cement, 
met kunststof verbeterd

Korrelgrootte:   < 1,0 mm

Dichtheid van de 
gemengde mortel:  ca. 1,85 g/cm3

Mengsel:  ca. 6,7 l water voor 25 kg AQUAFIN-1K 
 ca. 1,6 l water voor   6 kg AQUAFIN-1K 

Verwerkingstijd*):  ca. 60 minuten

Ondergrond-/ 
verwerkingstemp.: +5 °C tot +30 °C

Hechtvastheid 
conform DIN EN 1542: > 0,5 N/mm2 na 28 dagen

Waterondoorlatendheid,  
conform DIN 12390-8 
(PG MDS), 28d 1,5 bar:  geslaagd

Waterdichtheid 
tegen negatief 
drukkend water:  1,5 bar

Waterdichtheid in inbouwtoestand 
conform PG MDS:  1 bar

Reiniging van de apparaten:  in verse toestand met water 
reinigen, aangedroogd 
materiaal is slecht 
verwijderbaar

Verpakking:  25 kg zak, 6 kg zak

Opslag:      droog, 12 maanden in originele 
gesloten verpakking, aangebroken 
verpakking direct opmaken
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Conform WTA-merkblad “Bouwafdichting achteraf op 
aardrakende bouwdelen”:
•  Aardvochtigheid/niet drukkend sijpelwater:  

   min. 3,5 kg/m2 (ca. 2 mm)
•  Stuwend sijpelwater/drukkend water:  

   min. 5,3 kg/m2 (ca. 3 mm)
Afdichtingen conform DIN 18195, deel 7: 
•  van binnenuit drukkend water:  

   min. 3,5 kg/m2 (ca. 2 mm)
Er moet ca. 1,1 mm natte laagdikte per mm droge 
laagdikte worden aangebracht.

Belastbaarheid *):  -  regenvast op hellende oppervlakken 
na ca. 8 uur, permanente 
waterbelasting moet worden 
vermeden

  -  door belopen na ca. 1 dag
  -  door water onder druk na ca. 7 dagen

*) bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid. Op basis van de 
weersomstandigheden kunnen de aangegeven gegevens worden 
verlengd of verkort. 

Ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig, redelijk vlak, poreus 
en het oppervlak moet gesloten zijn. Eveneens vrij van 
grindnesten, gaten, openstaande scheuren, holle voegen, 
stof en hechtingsverminderende stoffen zoals bijv. olie, 
verf, sinterlagen en losliggende lagen. De ondergrond 
mag vochtig maar niet nat zijn. 
Als ondergronden zijn geschikt: voegdichte beton, 
mortels P II en P III, volgevoegd metselwerk. Grofporige 
ondergronden zoals betonsteen en oneffen muren met 
een ASOCRET-M30 egaliseren. 
In de sokkel-wandovergang en hoeken  
AQUAFIN-1K voorpappen en nat-in-nat een minerale 
holle kim aanbrengen met ASOCRET-M30 met min.  
ca. 4 cm overlapping. Na doordroging de afdichting 
uitvoeren met AQUAFIN-1K.

Verwerking:
1.  De ondergrond conform de ondergrondeisen 

voorbereiden. 
2.  De ondergrond dusdanig voornatten, dat deze op 

het moment van aanbrengen van AQUAFIN-1K 
matvochtig is. Sterk zuigende ondergronden en 
licht-zandende ondergronden met ASO-Unigrund 
gronderen. De grondering goed laten drogen voordat 
de volgende arbeidsgangen worden uitgevoerd. 

3.  Ca. 1,6 l resp. 6,7 l droogmortel met leidingwater in 
een schone kuip aanmaken totdat een homogene, 
klontenvrije mortel ontstaat. Met een krachtig roerwerk 
(ca. 500–700 min-1) is een mengtijd van ca. 2–3 min. 
noodzakelijk. 

4.  AQUAFIN-1K met borstel of spaan in min. twee 
arbeidsgangen aanbrengen. De tweede en evt. 
opvolgende arbeidsgangen pas aanbrengen als 
de eerste laag door belopen of verdere applicatie 
niet meer beschadigd kan worden (ca. 4 tot 6 uur 
bij +20 °C/60%). Een gelijkmatige laag wordt 
verkregen bij gebruik van een 4- tot 6-mm vertande 
spaan en aansluitend gladmaken. Een laagdikte van 
meer dan 2 kg/m2 in een arbeidsgang kan leiden tot 
scheurvorming in de afdichtingslaag, wat vermeden 
dient te worden. 

Als alternatief kan AQUAFIN-1K ook worden verspoten 
met een geschikte spuitinstallatie, bijv. HighPump M8 
(peristaltische pomp), HighPump Small of HighPump 
Pictor (wormpomp). Informatie daarover kunt u opvragen 
bij de firma Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen 
Neuendorf, www.saniertechnik.de.

Afvoer- en beschermplaten bij bouwdelen op aarde:
Afdichtingen moeten tegen weersinvloeden 
en mechanische beschadiging door geschikte 
veiligheidsmaatregelen conform DIN 18195 deel 10 
worden beschermd. Beschermlagen mogen pas na 
volledige droging worden aangebracht. Geschikte 
bescherm- en drainplaten kunnen bij batchgewijs met 
COMBIDIC-1K worden gefixeerd. Perimeterplaten 
vlakvol en stotend verlijmen met COMBIDIC-2K-CLASSIC 
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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.

MV/JD/Tet/KKa

of COMBIDIC-2K-PREMIUM. Drainage verloopt conform 
DIN 4095.  

Aanwijzing:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van AQUAFIN-1K beschermen.
•  De ondergrond mag voor het aanbrengen matvochtig 

zijn. Plasvorming moet worden voorkomen.
•  Na uitharding van de laag deze min. 24 uur vochtig 

houden.
•  De verse laag beschermen tegen regen, wind, vorst en 

directe zonnestralen.
•  Bij sterke zonnestraling, tegen de zonnewende in, in de 

schaduw verwerken. 
•  Een draagkrachtige ondergrond is vereist voor 

een duurzame cohesie tussen ondergrond en 
het afdichtingssysteem. Slecht hechtende en 
hechtingsverminderende stoffen moeten volledig 
verwijderd worden. Hogedrukreinigen met water 
(> 400 bar), offshore hogedrukreiniger (tot 2000 bar) 
en stralen met vaste straalmiddelen zijn gangbare 
methodes. De laatste arbeidsgang moet een hogedruk 
behandeling met water zijn.

•  In afvalwaterbassins zijn temperaturen van +10 °C 
tot +15 °C gebruikelijk. Om een volledige hydratatie 
van het cement te garanderen, moet de afdichting 
toereikend lang vochtig (constante RLV van > 80%) 
gehouden worden en beschermd worden tegen 
uitdrogen. In het algemeen zijn 7 dagen voldoende. 
Gelijktijdig moet condensvorming of een stilstaande 
waterfilm op het oppervlak in deze periode na 
de applicatie vermeden worden. Bij risico op het 
onderschrijden van het dauwpunt (condensvorming) 
moeten tot het moment van afbinden van de 
mortel ontvochtigers gebruikt worden. Beslist geen 
oncontroleerbare warme lucht of verwarmers (gas- en 
oliebranders) gebruiken.

•  Reeds opstijvende AQUAFIN-1K mortel niet opnieuw 
aanlengen met water of verse mortel toevoegen om 

deze weer verwerkbaar te maken, het gevaar bestaat 
dat de drukwaarden omlaag gaan!

•  Bij nadien scheurgevoelige ondergronden al naar  
gelang de toepassing AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-RB400 of AQUAFIN-2K/M-PLUS gebruiken. 

De toepasselijke actuele voorschriften moeten in acht 
worden genomen! 

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen.
GISCODE: ZP1


