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AQUAFIN®-IC Art.nr. 2 04220
Kristallijne afdichtingsmortel

SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad

•  dringt via de capillaren in het beton
• duurzaam actief
• chloridevrij
• carboniseringsrem
•  toepasbaar op vochtige ondergronden
•  bestand tegen hoge hydrostatische druk
•  afdichting van achteraf ontstane scheuren tot 0,4 mm
•  Testcertificaten volgens de DVGW-werkbladen  

W-347 en W-270 zijn aanwezig 

Toepassing: 
•  Buiten- en binnenafdichting van kelders, liftschachten, 

fundamenten, heipalen, vloerplaten etc.
•  Afdichting van reservoirs voor drink- en proceswater, 

opvangbassins, waterzuiveringsinstallaties etc.
•  Afdichting onder dekvloeren (zowel dekvloeren 

op hechtlaag als zwevende dekvloeren)
Bij water met een hardheidsgraad van < 3° dH moet 
absoluut een wateranalyse worden uitgevoerd.
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-IC 
is bestand tegen expositieklasse XA2.

Technische gegevens: 
Basis: zand/cement, anorganisch
Korrel:   < 1,0 mm
S.g.:   1,1 kg/l
Verpakking:  25kg-zak
Kleur:  grijs
Mengverhouding:  25 kg AQUAFIN-IC op 
 6,75–8,00 l schoon water
Mengtijd:   3 minuten  

(Roerwerk 500 -700 omw/min.)
Verwerkingstijd: 30 tot 60 Minuten 
 (bij +23° C / 60 %)
Ondergrond-/
verwerkingstemp.:   +5 °C tot +30 °C  

 lage temperaturen vertragen, 
hoge temperaturen verlengen  de 
droging.

Waterdichtheid in 
inbouwtoestand conform 
PG MDS, (10 m WS): geslaagd
Reiniging van het 
gereedschap:   in verse toestand met water, na 

uitharding mit ASO-R005
Opslag:   droog,12 maanden in originele, 

gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
opmaken

Benodigd materiaal:
Grondvocht/niet-
stuwend sijpelwater:  0,75 kg/m2 in 1 laag
niet-drukkend water: 1,2 kg/m2 in 2 lagen
stuwend sijpelwater/ 
drukkend water:  1,5 kg/m2 in 2 lagen
Droge laagdikte:  mind. 0,8–1,5 mm
Er wordt geen rekening gehouden met het meerverbruik 
van materiaal bij niet-vlakke ondergronden.
Belastbaar bij + 20° C en 60% rel. Lv:  
 - door regen na ca. 24 uur
 - door belopen na ca. 5 uur 
  -  vullen van de bouwput na 3 dagen 
 - door bassin vulling na ca. 7 dagen
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EN 1504-2
AQUAFIN-IC

Product ter bescherming van het oppervlak
Regulering van de vochthuishouding

Principe 2.2 (C)

Capillaire wateropname 
en waterdoorlaatbaarheid w < 0,1 kg/m² × h⁰,⁵

Doorlaatbaarheid van de waterdamp Klasse I – SD < 5 m

Afscheurpoging ter beoordeling
van de hechtvastheid ≥ 1,0 N/mm²

Brandbaarheid Klasse A1
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Drukvastheid:  na   7 dagen ca. 18 N/mm2 

  na 14 dagen ca. 21 N/mm2 

  na 28 dagen ca. 25 N/mm2 

Waterondoor-
dringbaarheid conform 
CRD-C 48-92 (VS):  > 13 bar, negatieve of   

 positieve kant van het object 

Ondergrond: 
De ondergrond dient draagkrachtig en schoon te zijn en 
dient een open capillaire structuur te hebben. Het oppervlak 
moet zuigkrachtig zijn en een goede oppervlakadhesie 
garanderen, zo dat de grondstoffen goed in het beton 
kunnen binnendringen. Horizontale vlakken dienen over een 
ruw oppervlak te beschikken. Vlakken die glad zijn moeten 
mechanisch worden opgeruwd om een goede indringdiepte 
te kunnen waarborgen.

1.  Alle hechtingsverminderende substanties zoals 
vuil, cementsluiers, afscheidingsolie, losse 
bestanddelen, verf etc. moeten door middel van 
zandstralen, waterstralen of andere mechanische 
reinigingsmethodes worden verwijderd. Gladde 
bekistingsondergronden moeten met ASO-R005 
worden verzuurd en aansluitend met veel water 
worden nagespoeld.

2.  Verwijder alle graten, grindnesten en andere 
aangetaste oppervlakken. Foutieve dilatatievoegen en 
zichtbare scheuren (niet dynamisch) boven  
0,4 mm moeten tot op 20 mm breedte en 25 mm 
diepte worden uitgekrabd en met ASOCRET-IM 
worden gerepareerd. Ankergaten moeten worden 
opgeruwd.

3.  Stoppen van spuitgaten met FIX 10-S stopcement  
of FIX 20-T.

4.  Repareren van beschadigingen met het  
ASOCRET-BIS-systeem of ASOCRET-IM, afhankelijk 
van het toepassingsbereik.

5.  Aansluit- alsook constructievoegen worden met  
ASO-Dichtband-2000-S onder gebruik van  
AQUAFIN-RB400, AQUAFIN-RS300 resp.  

AQUAFIN-2K/M-PLUS uitgevoerd (betreffende 
technisch infoblad in acht nemen).

6.  Voornatten van alle af te dichten ondergronden moet 
met schoon water worden uitgevoerd. Het meervoudig 
voornatten bewerkstelligt een verzadiging, waardoor 
de zuiging van de ondergrond controleerbaar is; 
gelijktijdig wordt hiermee de groei van de kristallen 
tot diep in de ondergrond gegarandeerd. Bij het 
aanbrengen van AQUAFIN-IC moet het oppervlak 
vochtig, maar niet nat zijn. Plasvorming moet worden 
voorkomen.

 
Verwerking: 
In een schone mengemmer 6,75 tot 8 l schoon water 
toevoegen en door krachtig omroeren (roerwerk ca.  
300–700 min-¹) zoveel AQUAFIN-IC bijmengen, totdat 
er een klontvrije, homogene, mortel of spuitbare massa 
ontstaat. Niet meer materiaal vermengen, dan binnen 
30–60 minuten kan worden verwerkt. Na een inwerktijd 
van min. 3 minuten nogmaals kort doormengen. 

Toepassingen: 
De toepassing volgt objectgerelateerd tegen positieve 
of negatieve waterbelasting. 

Mortelmethode: 
Breng twee lagen AQUAFIN-IC aan in een slurry-
consistentie in de juiste hoeveelheid met een 
dakdekkersbezem of kwast. Gelijkmatig borstelen en 
zorgvuldig in de ondergrond inwerken. De tweede laag 
aanbrengen, zo lang de eerste laag nog kleverig en niet 
doorgedroogd is. Een doordroging van de 1e laag moet 
worden vermeden.

Spuitmethode: 
AQUAFIN-IC kan met een geschikte spuitinstallatie, zoals 
bijv. HighPump M8 (peristaltische pomp), HighPump 
Small of HighPump Pictor (wormpomp) worden verwerkt. 
Informatie hiertoe kunt u opvragen bij de firma Dittmann 
Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf,  
www.saniertechnik.de.
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Afhankelijk van de situatie een of twee lagen in 
cirkelbewegingen opspuiten. De tweede laag aanbrengen, 
zo lang de eerste laag nog kleverig en niet doorgedroogd is. 
Een doordroging van de eerste laag moet worden vermeden.

Uitharding en bescherming:
a)  De verse laag moet worden beschermd tegen 

negatieve weersinvloeden, zoals zon, wind, regen 
of vorst etc. De afdichtingslaag min. 3 dagen lang 
vochtig houden, waarbij de eerste bevochtiging een 
dag na de toepassing moet worden uitgevoerd en 
in een vast interval moet worden herhaald. Bij sterk 
zonlicht of blootstelling aan wind adviseren wij in 
watergedrenkte jutebanen te gebruiken.  
De verse afdichtingslaag moet min. 24 uur tegen regen 
worden beschermd. Het hervullen van de bouwput kan 
op zijn vroegst 3 dagen na het aanbrengen van de 
afdichtingslaag plaatsvinden. 

b)  Binnen applicatie: 
In omgevingen met een hoge luchtvochtigheid hardt 
het materiaal zeer goed uit. In relatief droge bereiken 
moet de afdichtingslaag min. 3 dagen lang vochtig 
worden gehouden. In slecht geventileerde ruimtes 
en diepe putten moet 24 uur lang voor voldoende 
ventilatie worden gezorgd.

c)  Reservoir: 
Vulling na 3 dagen mogelijk. Bij toepassing in 
drinkwaterreservoirs moeten deze voor het vullen 
grondig met drinkwater worden gespoeld. Bij 
deskundig gebruik is AQUAFIN-IC permanent actief.

Attentie:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van AQUAFIN-IC beschermen.
•  AQUAFIN-IC kan niet als additief aan beton of 

pleistermortel worden toegevoegd, dit betekent dat 
dergelijke producten niet mogen worden toegevoegd.

•  AQUAFIN-IC kan niet met de volgende 
afdichtingslagen, bijv. tegels, pleisterlagen, dekvloeren 
of verflagen, worden verwerkt.

•  Bij beton dat vliegas bevat, kan een volgende 
toepassing van AQUAFIN-IC leiden tot verkleuring  
of een verminderde reactie van AQUAFIN-IC.  
Het aandeel vliegas conform  
ASTM C-618 type C mag max. 30% van het 
bindmiddel zijn. Het minimumgehalte aan CaO van de 
vliegas mag 15% niet onderschrijden. Voor beton met 
vliegas type C met een gering CaO-aandeel  
type F of andere additieven van puzzolaanbeton dient 
u contact op te nemen met onze technische service 
onder vermelding van de betreffende specificatie.

•  De reactie tussen AQUAFIN-IC en de vrije kalk in 
beton kan tot lichte uitbloeiingen leiden. Dit zijn echter 
geen gebreken en kunnen bijv. met een bezem 
worden verwijderd.

•  Verschillende kleurvariaties in de afdichting worden 
veroorzaakt door de verschillende vochtgehaltes in het 
beton.

•  Een draagkrachtige ondergrond is vereist voor 
een duurzame cohesie tussen ondergrond en 
het afdichtingssysteem. Slecht hechtende en 
hechtingsverminderende substanties 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 waterbassins 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. 
Doorgaans 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. Er mag in geen geval 
ongecontroleerde warme lucht worden ingeblazen.
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•  AQUAFIN-IC heeft min. 1 maand nodig hebben om 
de maximale afdichtingseigenschappen te verkrijgen.  
Beïnvloedende factoren hierbij zijn 
omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, soort cement, 
betonsamenstelling etc. 

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1 

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.


