
AQUAFIN®- TBS
Het merk - het systeem

Veilig afdichten en leggen 
op terrassen en balkons - met garantie!

Tegellijmen - Vloermortels



2 schomburg.nl

Dat is 
AQUAFIN®-TBS

Jarenlange ervaringen hebben er toe geleid, een veilig systeem voor het afdichten 
en lijmen van keramische tegels op terrassen en balkons te ontwikkelen.  
Op AQUAFIN-TBS wordt een garantie verleend van 10 jaar. 
De afzonderlijke systeemcomponenten worden in de varianten snel afbindend 
en normaal afbindend aangeboden. Een hoge flexibiliteit van het volledige 
systeem dekt de thermische verschillen veilig en betrouwbaar af.

Balkons en terrassen worden onderworpen aan de hoogste eisen. 
Extreme temperatuurschommelingen van de tegels van –25 °C tot 
+75 °C, vaak in korte intervallen, leiden tot enorme 
schaarspanningen tussen de tegels en de onderliggende 
ondergrond. Hierdoor kunnen tegels of zelfs de hele tegelvloer los 
komen te zitten. 

Maar in de eerste plaats kunnen eerst fijne voegscheurtjes aan de 
zijkant ontstaan. Hierdoor kan vochtigheid indringen door het niet 
holle ruimte-arm lijmen onder de keramische tegels. Dit leidt tijdens 
vorstperiodes tot verstoring van de lijmmatrix.

Met betrekking tot de thermische lengtewijzigingen adviseert de 
regelgeving het lijmen in voegverbindingen om het expansiegedrag 
gelijkmatig op te nemen en geforceerde spanningen in de 
voegmortel te vermijden. Tegels, platen en natuursteen moeten 
gedurende de volledige gebruiksduur behouden blijven.

De ondergrond, de uitvoering, de gebruikte grondstoffen maar ook 
het gebruik hebben hierop een doorslaggevende invloed. Hierbij 
moeten we de afschotbepaling volgens de technische 
regelgeving benadrukken. Met SCHOMBURG-producten kunnen 
uit het bereik van de dekvloeren en stabiele spachtelmassa 
goede lijmondergronden worden gerealiseerd.

Met het systeem AQUAFIN-TBS, bestaande uit de producten 
AQUAFIN-2K/M-PLUS / UNIFIX-S3 respectievelijk 
AQUAFIN-RS300 / UNIFIX-S3-fast, biedt SCHOMBURG een 
opbouwende, duurzame oplossing voor het afdichten en het 
lijmen van tegels op balkons en gelijkvloerse terrassen aan.  
De lijmafdichting wordt direct onder de tegelvloer geplaatst.
 
De dekvloer is niet meer vochtdoordringbaar. Calciumcarbonaat- 
uitbloeden in de voegen alsook vorstschade - en het hieruit 
voortvloeiend loslaten van de vloer - kunnen hiermee vermeden 
worden. In combinatie met UNIFIX-S3 / UNIFIX-S3-fast wordt 
in de afdichtings- en lijmlagen de schaarkrachten door 
temperatuurschommelingen opgenomen. 
AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300 en UNIFIX-S3 / 
UNIFIX-S3-fast zijn door de minerale structuur verwant met 
dekvloer en beton zo dat de temperatuurinvloeden kunnen 
worden afgeleid. Gelijktijdig neemt het lijm-systeem nagenoeg 
geen water op.

De lijmmortels UNIFIX-S3 / UNIFIX-S3-fast zijn optimaal 
ingesteld op de voorwaarden die aan balkons en terrassen 
worden gesteld. 
Met de extreme vervormingseigenschappen bevinden deze 
lijmmortels zich boven de waarden van DIN EN 12002.



Onvoldoende afgedichte balkons leiden tot zeer ernstige balkonschade. De systeemcomponenten voor het afdichten in verbinding (betreffende AQUAFIN-RS300 
en UNIFIX-S3-fast).

Verwerking van het systeemdichtband ASO-Dichtband-2000-S met AQUAFIN-RS300 
 op het balkonafsluitprofiel.

Plaatsen van de tegels in het tegellijmbed, hier in het gecombineerde 
buttering- & floating-proces.

Invoegen van de vloer met ASO-Flexfuge. Elastische voegen met geschikte celgesloten vulsnoer en 
ESCOSIL-2000 sealing.
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Systeemopbouw

1. Balkon betonkraagplaat
2. Afschot lijmdekvloer,

bijv. ASO-EZ2-PLUS /ASO-EZ4-PLUS
3.  Afdichting met AQUAFIN-2K/M-PLUS resp. 

AQUAFIN-RS300
4. Inleg ASO-Dichtband-2000
5.  bijv. Watec Fin FA tegelafsluitprofiel, Gutjahr o. a.
6.  bijv. Watec Fin RT gootkap, 

Watec Fin goothouder, Watec Fin BR balkongoot e.a.
7. Keramische vloer, gelijmd met UNIFIX-S3
8. Sealing met ESCOSIL-2000
9.  Voegen met ASO-Flexfuge of HF05-Brillantfuge
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1–2% (ten minste 1,5% bij balkons, loggia's 
en portieken volgens DIN 18531-5)



AQUAFIN®-2K/M-PLUS
en AQUAFIN®-RS300
Flexibele afdichtingsslurrie/  
snelle hybride-afdichting

De tweecomponenten, flexibele afdichtingsslurrie is een 
garantie voor eenvoudige en snelle applicatie op nagenoeg 
alle gangbare bouwondergronden. Deze wordt gebruikt voor 
het verkrijgen van een duurzame afdichting in het bereik van de 
balkons en terrassen conform belastingsklasse B0 volgens het 
infoblad ZDB “Buitenvloeren” en DIN 18531-5 “Afdichting van 
daken alsook van balkons, loggia en portieken”. De flexibele 
afdichtingsslurries worden ook gebruikt in het bereik van 
zwembaden alsook overige waterbassins. De goede hechting, 
ook op vochtige ondergronden, en de vorst- en weer- 
bestendigheid vormen een solide basis voor het duurzaam 
leggen van tegels.

Afdichtingen met AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300 
staan voor een duurzame bescherming tegen water op 
verschillende onderdelen. De goede verwerkingseigenschappen 
en het eenvoudig toepassen zijn slechts twee van de bijzondere 
voordelen van deze producten.

De voordelen in één overzicht:
•   uiterst flexibel, scheuroverbruggend en multifunctioneel
•  diffusie-open, vorst-, UV- en verouderingsbestendig
• snelle reactieve doordroging
•  hecht zonder primer ook op matvochtige ondergronden
• bouwtoezichtelijk gecontroleerd

UNIFIX®-S3
en UNIFIX®-S3-fast
De flexlijm die de norm  
DIN EN12002 van klasse S2  
ver overtreffen

De flexmortel voor de meest verschillende toepassingsbereiken 
en de ervaring van drie decennia zijn het antwoord op de 
geoorloofde vraag een-lijm-voor-alles. Van “normale” tot een 
laste ondergrond, zoals keramische vloeren zonder 
hechtprimers, dekvloeren van cement met vloerverwarming of de 
thermische veeleisendheid bij het leggen van tegels op balkons 
of terrassen: UNIFIX-S3 en UNIFIX-S3-fast voldoen door de 
toevoeging van kunststofcomponenten aan een veelvoud aan 
criteria-eisen buitenshuis. De verwerking vindt plaats in een 
gecombineerd buttering- & floating-proces.

De voordelen in één overzicht:
•   flexibele lijmmortel voor de nivelleren van verschillende 

spanningen tussen ondergrond en vloer
•  voor het leggen van porcelenato en keramische tegels op 

vloeren, binnenshuis en buitenshuis
• goed standvast
• zeer hoge beginhechting
• vorst-/dooibestendig
• waterafstotend
•  als normaal uithardende of sneluithardende variant 

verkrijgbaar
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Systeemcomponenten

ASO®-Dichtband-2000
Dichtband voor een waterdichte aansluiting

Met behulp van de ASO-Dichtband-2000 en de bijbehorende 
vormdelen kunnen ook lastige details zoals aansluitingen op 
gronddrainages, goten, terrasdeuren enz. praktijkgericht, 
duurzaam en met name dicht worden afgesloten. Dit geldt zowel 
voor normale eisen alsook voor speciale oplossingen. Hiervoor 
is onder meer een intensieve verlijming van de met vliesbeklede 
dichtbanden met het afdichtingsstof vereist. De perforaties 
vergroten bovendien de hechting bij de randen. 

ASO®-Dichtband-2000-S
Speciaal dichtband voor hoge eisen 
en sterke belastingen

ASO-Dichtband-2000-S wordt gebruikt voor waterdichte 
vorming van bewegings- en aansluitvoegen in afdichtingslagen 
met AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300. Het is 
eenvoudig verwerkbaar, dampdicht en vormt met de genoemde 
afdichtings-systemen een optimale verbinding. ASO-Dichtband-
2000-S is onder meer geschikt voor de belastingsklasse B0 
overeenkomstig ZDB-infoblad “Lijmafdichtingen”.

ASO®-Dichtband-2000-sanitair
Dichtband, zelfklevend

ASO-Dichtband-2000-sanitair wordt gebruikt voor waterdichte 
vorming van bewegings- en aansluitvoegen in afdichtingslagen 
met bijv. SANIFLEX, SANIFIN, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300 op inbouwdelen, 
zoals bijvoorbeeld deurelementen van kunststof en aluminium. 
In de belastingsklasse B0 wordt het in bereik van balkons en 
terrassen gebruikt.

ASO®-Flexfuge
Kunststofbindmiddel, cementgebonden 
voegmortel - sneluithardend

De hydrofobe voegmortel is getest conform CG 2 W A van 
DIN EN 13888. Het kenmerkt zich door het snel uitharden en is 
met name in de overgangen voorjaar/herfst buitenshuis een 
betrouwbare bouwsteen voor keramische vloeren. 
De voegbandbreedte is 3-20 mm.

HF05-Brillantfuge
Voegmortel voor hoge belastingen

De minerale voegmortel voor voegbreedtes van 3-20 mm 
is met name geschikt voor de eisen die aan balkons en terrassen 
worden gesteld. HF05-Brillantfuge overtreft in aanzienlijke mate 
de eisen CG2 WA volgens DIN EN 13888.

Het beschikt over een hoge slijtvastheid, is bestendig tegen 
hogedrukreiniging en gelijktijdig waterafstotend alsook 
schimmelbestendig. HF05-Brillantfuge is geschikt voor het 
voegen van wand- en vloeroppervlakken voor zowel binnenshuis 
als buitenshuis en het onderwaterbereik.

ASO®-Dichtband-2000
ASO®-Dichtband-2000-S

ASO®-Dichtband-2000-sanitair
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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. 


