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• Hechtlaagmateriaal
• Bijzonder rekbaar en scheurstabiel
• Waterondoorlaatbaar
• Waterdampdiffusiedicht
• Dunlaags
• UV-stabiel
• Temperatuurbestendig van -22 °C tot +90 °C
•  Waarborgt de snelle uitdroging van waterhoudende 

tegellijm en afdichtingsstoffen
• Hoge bestendigheid ten opzichte van agressieve media 

Toepassingsgebieden:
ASO-Dichtband-2000-S-hoeken worden gebruikt voor 
waterdichte vorming van bewegings- en aansluitvoegen, 
in afdichtingslagen, met bijv. SANIFLEX, SANIFIN, 
AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS, 
AQUAFIN-RS300, ASOFLEX-AKB en ADF-Balkonfolie. 
ASO-Dichtband-2000-S-hoeken zijn eenvoudig 
verwerkbaar, zijn dampdicht en vormen met 
de genoemde afdichtingssystemen een sterke verbinding. 

ASO-Dichtband-2000-S-hoeken zijn geschikt voor de 
belastingsklasse A, B en C conform bouwtoezichtelijke 
controlecriteria en de belastingsklasse A0, B0 conform 
ZDB-infoblad "Hechtlaagafdichtingen" binnen en buiten. 
Daarnaast voor bouwafdichtingen conform DIN 18533/
DIN 18535 en hechtlaagafdichting (AIV) conform 
DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535.

Wij adviseren het gebruik in de belastingsklassen A0, 
B0, A, B, C, bijv. in badkamers, keukens, woonbereiken, 
privé en openbare sanitaire ruimtes, balkons en terrassen, 
zwembaden, parkeerkelders, in aardrakende delen, 
alsmede bij gebouwscheidingsvoegen. 

Technische gegevens:
Basis: Hechtlaagmateriaal 
 vlies-membraan-vlies

ASO®-Dichtband-2000-S-hoeken
Elastisch binnen-  
en buitenhoek-vormdeel 

Kleur:  wit met SCHOMBURG-opschrift
Gewicht:   ca. 10 tot 20 g/st.
Dikte:  ca. 0,45–0,66 mm 
Afmetingen:   ca. 140 ×140 mm beenlengte in 

90° hoek, 200 mm breed
Controle:   Systeembestanddeel van het 

afdichtingssysteem SANIFIN, 
SANIFLEX, AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS, 
AQUAFIN-1K-PREMIUM, 

 DENSARE-PREMIUM 
Breekdruk:  > 1,5 bar
UV-bestendigheid conform 
DIN EN ISO 4892-2:   ten minste 500 uur

Temperatuurbestendig 
min./max.:  -22 °C tot +90 °C

De chemische bestendigheid, na 7 dagen opslag bij
+22 °C, is in de volgende chemische gegevens 
opgenomen: Zoutzuur 3%
  Zwavelzuur 35% 

 Citroenzuur 100 g/l
 Melkzuur 5% 
 Kaliloog 20% 
 Natronloog 0,3 g/l 
 Zoutwater 20 g/l (zeezout)

Verpakking:  30 stuks/doos

Opslag:   Koel, droog en beschermd tegen 
zonlicht en weersinvloeden, 
binnen 24 maanden

Beschikbare vormdelen:
 ASO-Dichtband-2000-kruising voor 20 cm band
   ASO-Dichtband-2000-T-stuk voor 20 cm band
   ASO-Dichtmanchette-wand 12 × 12 cm
   ASO-Dichtmanchette-vloer 45 × 45 cm
  ASO-Dichtband-2000-S-breed 50–100 cm  

op aanvraag

Art.-Nr. 2 05939 005 (uitwendige hoek)
Art.-Nr. 2 05933 001 (inwendige hoek)
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Ondergronden:
Alle gebruikelijke ondergronden, die in de 
overeenkomstige belastingsklasse/waterinwerkingsklasse 
(ZDB-infoblad "Hechtlaagafdichtingen", DIN 18531, 
DIN 18533, DIN 18534, DIN 18535) geschikt zijn 
voor de opname van afdichtingen of tegelvloeren 
en deskundig zijn voorbereid.

Verwerking:
Voegafdichting wand-/vloeraansluiting en 
veldbegrenzingsvoegen:
ASO-Dichtband-2000-S resp. ASO-Dichtband-2000-S-
inwendige/uitwendige hoeken in de hoekbereiken, in 
de overgang tussen de wand en de vloer evenals over 
aansluitvoegen met het afdichtingsmiddel zonder holle 
ruimtes en zonder vouwen in het voorbereide bereik 
aanbrengen. Voor kruisende gebouwscheidingsvoeg-/
bewegingsvoegen staan de vormdelen  
ASO-Dichtband-2000-T-stuk of  
ASO-Dichtband-2000-kruising ter beschikking, die 
een lusvormig leggen in het kruisingsbereik mogelijk 
maken. Stootvoegen worden in principe met 5–10 cm 
overlapping uitgevoerd. Er moet op worden gelet 
dat er een dichte verbinding met de omringende 
oppervlakafdichting tot stand komt.
1. Beide zijden van de te overbruggen voegen wordt het 
afdichtingsmiddel min. 2 cm breder dan het vormdeel, 
bijv. met een 4–6 mm vertanding, aangebracht. 
2. ASO-Dichtband-2000-S-hoeken met een vlakspaan 
of aandrukrol zorgvuldig in de afdichtingslaag vrij van 
holle ruimtes en zonder vouwen ingedrukt. Vervolgens 
met ASO-Dichtband-2000-S 5–10 cm overlappend, 
aansluiten. Let op dat over het volledige oppervlak goede 
hechting is! De verlijming moet zo worden aangebracht, 
dat een verplaatsing van het dichtband door water aan 
de achterkant is uitgesloten. 
3. Het te gebruiken dichtband moet lusvormig over 
de bewegingsvoegen worden ingelegd. 
Dichtbandvoegen of aansluitingen met alle dichtband-
vormdelen en -hoeken ten minste 5–10 cm overlappend, 

ASO®-Dichtband-2000-S-hoeken

met het afdichtingsmiddel zonder vouwen en vrij 
van holle ruimtes verlijmen en met het geselecteerde 
afdichtingsmiddel nabewerken.

Aanwijzingen:
•  De erkende voorschriften van de bouwtechniek in acht 

nemen!
•  Voegen die met ASO-Dichtband-2000-S-hoeken zijn 

afgedicht, moeten voldoende worden beschermd 
tegen mechanische beschadigingen!

•  ASO-Dichtband-2000-S-hoeken mogen niet worden 
gelijmd of verwerkt met oplosmiddelhoudende 
producten!

•  Rand-, veld-, gebouwscheidings- en bewegingsvoegen 
moeten worden overgenomen resp. op de 
desbetreffende locatie worden ingebouwd en 
met geschikte middelen, bijv. randstroken, worden 
afgesteld! 

•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen! Dus bijv.: 
DIN 18157

 DIN 18531
 DIN 18533
 DIN 18534
 DIN 18535
  De BEB-infobladen, uitgegeven door 

de Bundesverband Estrich und Belag e.V.  
De ZDB-infobladen, uitgegeven door de Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbers (Verbond van 
de Duitse tegelbranche): 
[*1] "Hechtlaagafdichtingen"  
[*3]  "Bewegingsvoegen in bekledingen en vloeren 

van tegels en platen"
 [*5]  "Keramische tegels en platen, natuursteen 

en betonsteen op cementgebonden 
vloerconstructies met isolatielagen"

 [*6]  "Keramische tegels en platen, natuursteen 
en betonsteen op verwarmde, cementgebonden 
vloerconstructies"

WKD/KD/KKa/Tet/MV

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.


