
AQUAFIN®-RB400
Snelle minerale   
bouwafdichting 

Reactief afdichtingsysteem voor  
nieuw- en bestaande bouw.
  

Met zekerheid de oplossing.

Vochtwering- & renovatie



schomburg.nl

Al in de jaren 90 introduceerde SCHOMBURG de eerste minerale 
diklaagcoating. AQUAFIN-RB400 is de essentie van 40 jaar ervaring met 
minerale afdichtingsystemen en diklaagcoatingen.

Het resultaat is een snelle, minerale bouwafdichting welke geen wens 
onvervuld laat. Omdat dit voor elke toepassing de beste keuze is. Zowel in 
nieuw- als bestaande bouw. Zowel binnen als buiten. Verwerkbaar zowel met 
de hand als machinaal.

Wat u ook wilt afdichten – AQUAFIN-RB400 geeft vocht geen kans.

Toepassing
·  Nieuw- en bestaande bouw.
· Buiten- en binnenafdichting.
·  Aardrakende bouwafdichting, sokkel- 

afdichtingen alsmede horizontaalaf- 
dichtingen in en onder wanden conform  
DIN 18533 voor de  
waterinwerkingsklassen 
W1-E, W1.2-E und W4-E.

·  Bouwafdichtingen achteraf conform 
WTA-Merkblatt 4–6 tegen grondvocht, 
niet drukkend water en drukkend water 
(bij geschikte constructie).

· Afdichting van reservoirs en bassins.
·  Aansluiting op verdiepte elementen (getest 

waterdicht). 

Eigenschappen
·  Snelle reactieve droging, nagenoeg 

klima-onafhankelijk.
· Voor laagdiktes van 2–4 mm.
· Na ca. 3 uur overwerkbaar.
· Zeer gering drogingsverlies.
·  Hecht zonder grondering op vochtige 

ondergronden.
· 2-componentig.
· Multifunctioneel.
· Naad- en voegloos.
· Hydraulisch, zelfvernettend afbindend.
· Hoogflexibel, scheuroverbuggend.
·  Geschikt voor alle op de bouw  

gebruikelijke ondergronden.
· Sulfaatbestendig.
· Dooizoutbestendig.
· Vorst-, UV- en verouderingsbestendig.
· Bitumenvrij.

* De waardes gelden bij +23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid.

Technische gegevens
Verwerkingstijd* ca. 45 minuten

Overwerkbaar* na ca. 3 uur

Verwerkings-/ 
ondergrondtemp.

+5 °C tot +30 °C

Verwerking Hand, machine

Materiaalverbruik 1,2 kg/m²/mm

Verpakking 20 kg combiverpakking

Een product voor alle toepassingen
40 jaar ervaring in minerale afdichtingsmortels

Voordelen voor de verwerker

Reactieve droging, weersonafhankelijk

Zeer gering drogingsverlies

Overwerkbaar na 3 uur

Een product voor alle toepassingen



schomburg.nl
De opgaves in de actuele technische infobladen van de genoemde producten in acht nemen. 
Deze alsmede verdere voorschriften staan tot uw beschikking op schomburg.nl/schomburg.de

1. Sokkelafdichting 
Zeer geschikt als afdichting tegen spatwater in het sokkelbereik 
conform DIN 18533-3. Het voordeel ligt daarin, dat bij vlak- en 
sokkelafdichtingen geen materiaalwissel nodig is en het materiaal 
pleisterbaar en kwastbaar is.

2. Aardrakende bouwafdichting 
Als aardrakende bouwafdichting tegen niet drukkend en 
drukkend water bij nieuwbouw (tegen drukkend water specifiek 
vastleggen) conform DIN 18533-3, bij sanering conform WTA-
Merkblatt 4-6 alsmede als binnenafdichting toepasbaar.

.

4. Verdiepte elementen 
Getest waterdichte aansluiting op verdiepte elementen 
van hout en kunststof, in combinatie met hoogelastische 
dichtbanden uit het ASO-Dichtband assortiment.

 

3. In en onder wanden 
Toepasbaar als horizontaalafdichting onder opgaand 
metselwerk conform DIN 18533-3.

Voordelen voor de verwerker

Reactieve droging, weersonafhankelijk

Zeer gering drogingsverlies

Overwerkbaar na 3 uur

Een product voor alle toepassingen
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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

De SCHOMBURG Ondernemingsgroep 
ontwikkelt, produceert en verhandelt  
Systeembouwstoffen voor

• Vochtwering- en renovatie
• Tegellijmen – Vloermortels
• Vloer en bescherming coatings
• Beton technologie

Al ruim 80 jaar blinkt SCHOMBURG national 
en international uit door haar markterkende 
ontwikkelingscompetentie. Systeem bouwstoffen 
uit onze eigen productie, genieten wereldwijd 
een hoge reputatie.

Vakmensen waarderen sinds decennia onze 
hoogstaande productkwaliteit, service en 
daarmee de kerncompetentie van de 
Ondernemingsgroep.

Om aan de hoge eisen vanuit een steeds 
verder evoluerende markt te voldoen, investeren 
wij continu in de ontwikkeling van nieuwe en 
bestaande producten. Dit is onze garantie voor 
een altijd hoge productkwaliteit ten dienste van 
onze klanten. 


