
Self-crosslinking,  
reactieve afdichtmortel
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SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon  +31-528-267171
Telefax   +31-528-267288
e-mail   info@schomburg.nl
web   www.schomburg.nl

AQUAFIN®-RS300

Opererend vanuit Drenthe is SCHOMBURG B.V. 
als dochteronderneming van het Duitse 
SCHOMBURG GmbH & Co. KG, direct betrok-
ken in het dagelijkse reilen en zeilen van deze 
puur als familiebedrijf gerunde internationale 
bouwchemie onderneming. Al sinds 1937 inno-
vatief werkzaam op het gebied van lijm- en af-
dichtings bouwstoffen, heeft het haar competentie 
vergaard op de onderstaande gebieden. 

De competentiegebieden:
• Afdichtings- en renovatie-technieken 
• Tegellijm-technieken 
• Industrievloer-technieken 
• Leem- en ecobouw-technieken
• Overige bouwchemie 

SCHOMBURG produceert en ontwikkelt 
al haar producten in eigen beheer. 
Geproduceerd wordt er op drie locaties, 
in Detmold, Halle en in Polen. Vanuit het  
zeer frequent bevoorrade warehouse in 
Hoogeveen wordt de Nederlandstalige  
markt beleverd. Uitlevering binnen Nederland 
geschiedt standaard binnen 24 uur......  
een service die wij als normaal beschouwen! 

Overige speerpunten die tot de kerntaken 
van SCHOMBURG behoren:
• Afbouwmaterialen voor binnen en buiten 
• Verfproducten 
• Betontoeslagstoffen en cement-slurry’s 
•  Gecertificeerde en gepatenteerde railbouw 

voegproducten 

Vakmensen waarderen sinds decennia 
onze hoogstaande product-kwaliteit en 
service op het gebied van lijm- en 
afdichtingssystemen. 

Ervaren buitendienst medewerkers geven 
advies en voorzien U door het hele land 
van de nieuwste product-informaties over 
onze producten. 

Het know-how van onze familie-onderneming
is gevraagd, erkend en gelijktijdig de 
basis voor een wereldwijde technologie- 
overdracht.

Onze partner in de markt:



Systeem-bouwstoffen
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AQUAFIN®-RS300

Self-crosslinking, reactieve afdichtmortel

Eigenschappen en de voordelen

Snel
•  zonder primer op matvochtige ondergronden 

te appliceren
• kwast-, spaan- en spuitbaar
•  supersnelle uitharding, ook onder extreem zware 

omstandigheden, zoals lage temperaturen
•   snel belastbaar met 

regen reeds na 6 uur mogelijk  
kwelwater na 24 uur  
drukwater na ca. 72 uur

•  met tegels bekleedbaar na ca. 6 uur
•  met drain- en isolatieplaten bekleedbaar na ca. 6 uur

Betrouwbaar 
• bezit zeer hoge scheuroverbrugging, 60 % meer flexibel

•  dampdiffuus, vorst-, UV- en verouderingsbestendig
•  bezit buitengewoon goede hecht-/trekwaardes
•  hoog drukbestendig
•  voor natte-cellen, balkons, terrassen en zwembaden
•  geschikt voor toepassing in de belastingsklassen

A en B conform DIN 18195, deel 7 en 
de klassen A0 en B0, conform ZDB-Merkblatt

Dicht
•  reactieve self-crosslinkende uitharding
•  lichte, zeer smeuïge applicatie
•  waterdicht conform DIN 1045 

Bij afdichtingen in combinatie met tegelbekledingen is 
AQUAFIN®-RS300 optimaal inzetbaar waar een 
afdichting aangebracht dient te worden die snel uit 
dient te harden, ook als dit dient te geschieden indien 
de afdichting wordt afgesloten van luchtcirculatie;  
bijvoorbeeld bij applicaties van en aan dichtbanden, 
buisdoorvoeringen en flenzen.

Doeltreffend en betrouwbaar, 
ook bij moeilijke omstandig-
heden en detailleringen 

Voorbeeld:
Wiesbadener Rinne

Snel. betrouwbaar. dicht.

Producten uit de AQUAFIN® range staan sinds jaar en dag wereldwijd 
borg voor topprestaties inzake duurzame bouwafdichtingen van de bovenste 
plank. Het scala van deze scheuroverbruggende cementgebonden afdicht-
mortels zijn qua toepassing en eigenschappen nog verder doorontwikkeld.
Het resultaat hiervan is AQUAFIN®-RS300, de nieuwe self-crosslinking, 
reactieve afdichtmortel van de “next generation”. Deze niet eerder ver-
toonde innovatieve technologie is gebaseerd op een volledig nieuw hy-
bride-systeem. 

Met als research doel voor ogen: snel, dicht en duurzaam, werd de pro-
duct-ontwikkelingsfase afgesloten met de presentatie van dit unieke af-
dichtings-product. Mede door de toegevoegde waarde aan dit product is 
het toepassings-scala aanzienlijk uitgebreid, waarbij de nadruk voorname-
lijk op moeilijke ondergronden ligt! AQUAFIN®-RS300 is door de 
unieke samenstelling en het innovatieve-hybridesysteem extreem flexibel in 
vergelijking met normale producten van deze aard. Bovendien is het 
SCHOMBURG als eerste gelukt om deze flexibiliteit zonder toevoeging 
van vreemd additioneel rubber-meel te verkrijgen. De doorontwikkeling van 
de SCHOMBURG-eigen FAST-technologie zorgt voor een aanzienlijke ver-
bruiksreductie, met als resultaat materiaal- & tijdsbesparing...Het unieke 
van AQUAFIN®-RS300 zit hem in het extreem onttrekken van vocht en 
het bevorderen van flexibilieit door een chemische reactie. Dit onttrekken 
van het vocht versnelt de uitharding met een factor 4 waardoor de ge-
wenste PCC-hybride-structuur zeer snel wordt bereikt. Gevolg; reeds na 24 
uur is er een product-elasticiteit aanwezig die bij traditionele concurrerende 
afdichtingsmortels pas na 28 dagen gehaald worden!

Deze bijzondere voordelen van AQUAFIN®-RS300 bieden kansen voor 
planners- architecten en applicatiebedrijven, aangezien hiermee niets meer 
in de weg staat om snelle en doeltreffende afdichtingswerkzaamheden te 
realiseren. In het bijzonder bij bouwafdichtingswerkzaamheden die uitge-
voerd dienen te worden onder tijdsdruk- en zeer ongunstige klimatolo-
gische omstandigheden. Het product is 
zelfs zo goed, dat reeds na 6 uur, drain- 
en iso-platen gefixeerd kunnen worden 
en aanvulling van de bouwput al na 24 
uur mogelijk is! Afdicht-applicaties in 
gesloten vertrekken cq objecten (water- 
en biogas-bassins etc.) kunnen, ondanks 
het hoge waterdamp-verzadigingseffect, 
volstaan in applicatie zonder gefor-
ceerde droging met ontvochtigers e.d.!

Poleposition... 100

75

50

25

0

AQUAFIN®-RS300 (85,60 %)

Vergelijkbare systemen (52,05 %)

Standaard afdichtingsmortels (33,89 %)
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