
AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel 
met optimale verwerkingseigenschappen. 

Met zekerheid de oplossing.

Minerale afdichtingsmortel



Minerale  
afdichtingsmortels
AQUAFIN®-2K/M-PLUS

AQUAFIN-2K/M-PLUS is een nieuwe ontwikkeling op 
basis van jarenlange ervaring en staat voor betrouwbare 
en bewezen veiligheid met uitstekende 
verwerkingseigenschappen. De tweecomponenten-
afdichtingsmortel is scheuroverbruggend en wordt voor 
een bouwwerkafdichting gebruikt conform DIN 18533 en 
DIN 18535, evenals voor afdichting in combinaties 
conform DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 en 
DIN EN 14891. 

 

* Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Stoffen in der 
Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala von 
Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.

SCHOMBURG 
GmbH & Co. KG 

Detmold

 

P-1200/906/17 
P-1200/907/17

MPA 
Braunschweig



Technische gegevens
Basis Polymeerdispersie (vloeibare 

component), zand/cement, 
additieven (poedercomponent)

Verwerkings-/
ondergrondtemperatuur

+5°C tot +30°C

Verwerkingstijd* ca. 60 minuten

Weer bewerkbaar* na ca. 3–6 uur

Verwerking Handmatig, machinaal

Materiaalbehoefte** 3,5 kg / m2 / 2 mm 
5,3 kg / m2 / 3 mm

Leveringsvorm Combi-verpakking van 21 kg,  
verpakkingseenheid van 7 kg 
en 35 kg

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

** Droge laagdikte 



schomburg.nl

Toepassingsgebieden
 ·  Grond rakende bouwwerkafdichting, plintafdichting, 

dwarsdoorsnede-afdichting in en onder de muren 
conform DIN 18533.

 ·  Achteraf aangebrachte bouwafdichting conform 
WTA-Merkblatt (WTA-referentieblad) 4-6.

 ·  Afdichting in combinatie met tegels en platen conform 
DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 en  
DIN EN 14891.

 ·  In de buitenruimte als afdichting op balkons, loggia's, 
enz. conform DIN 18531.

 ·  Afdichting van reservoirs en bassins conform 
DIN 18535.

Eigenschappen
 · Tweecomponenten.
 ·  Naad- en voegloos. 
 · Flexibel en scheuroverbruggend.
 ·  Geschikt voor alle dragende, in de bouw gebruikelijke 

ondergronden.
 ·  Hecht zonder primer op vochtige ondergronden.
 ·  Open voor diffusie, vorst-, uv- en 

verouderingsbestendig.
 · Strooizoutbestendig.
 · Voor binnen en buiten. 
 ·  Gebouwafdichting.
 ·  Combinatie-afdichting (AIV, Abdichtung im Verbund).
 ·  Bestand tegen beton aantastend water  

conf. DIN 4030.



Verbeterde 
verwerkingseigenschappen. 
De klassieke mortels voor 
een veilige afdichting in de 
bouw.

De "PLUS" staat voor een verdere ontwikkeling 
van AQUAFIN-2K/M voor nog betere 
verwerkingseigenschappen en verder bewezen 
veilige afdichtingen. Als er een klassieke, flexibele 
afdichtingsmortel nodig is, kan men niet om 
AQUAFIN-2K/M-PLUS heen. In dit product steekt meer 
dan 50 jaar ervaring met minerale tweecomponenten-
afdichtingsmortels.

Lange 
verwerkbaarheid
60 minuten

Flexibele  
verwerking
Handmatig en machinaal

Soepele 
verwerking
Hoog comfort
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SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon +31-528-267171
e-mail  info@schomburg.nl
www.schomburg.nl


