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SANIFLEX-EU
Bouwpakket voor het vervaardigen van een afdichting voor wanden 

en vloeren in vochtige ruimtes

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Brandbaarheid E
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen zie SDB
Doorlaatbaarheid van de waterdamp met ASO-Unigrund-D, sd≈ 44 m
 met ASO-Unigrund-GE/K, sd≈ 9 m
 met ASO-Unigrund-S, sd≈ 6,8 m
Waterdichtheid conform EN 13967 waterdicht
Scheuroverbrugbaarheid categorie 1: 0,4 mm
Hechtvastheid ≥ 0,5 MPa
Voegoverbrugbaarheid categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid op doorvoeren categorie 2 waterdicht
Waterbestendigheid categorie 2: ≥ 0,5 MPa
Temperatuurbestendigheid categorie 2: temperatuurbestendig
Alkalibestendigheid categorie 2: alkalibestendig
Verwerkbaarheid toepasbaar
Dikte ten minste 0,5 mm

• Hechtlaagmateriaal
• Bijzonder rekbaar en scheurstabiel
• Waterondoorlaatbaar
• Waterdampdiffusiedicht
• Dunlaags
•  Waarborgt de snelle uitdroging van waterhoudende 

tegellijm en afdichtingsstoffen
• Hoge bestendigheid ten opzichte van agressieve media

Toepassingsgebieden:
De ASO-Dichtband-2000-X en het  
ASO-Dichtband-2000-T wordt gebruikt voor waterdichte 
vorming van kruisingen met lusvorming op bewegings- 
en aansluitvoegen.

ASO®-Dichtband-2000-X  Art.nr. 2 05940

ASO®-Dichtband-2000-T  Art.nr. 2 05941

ASO®-Dichtmanchette  Art.nr. 2 05937  (Wand)
 Art.nr. 2 05938  (Vloer)
Voorgevormd elastisch dichtband-vormdeel
Dichtvormdeel voor vloerafdichtingen

De ASO-Dichtmanchette-Wand wordt gebruikt voor 
het afdichten van buisdoorvoeringen, bijv. douche- 
en kuiparmaturen.
De ASO-Dichtmanchette-Vloer wordt gebruikt voor 
het afdichten van flensconstructies, vloerafdichtingen, 
dunbedflenzen van roestvrijstaal, roodkoper, PVC-U 
enz. en buisdoorvoeringen met grote diameters in 
bijv. zwembaden, vochtige ruimtes. Bovendien voor 
ongeflensde doorvoeren in aardrakende delen bij 
belasting door bodemvochtigheid/niet-drukkend water. 
De vormdelen worden gebruikt in afdichtingslagen, 
met bijv. SANIFLEX, SANIFLEX-EU, AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
ASOFLEX-AKB, ADF-Balkonfolie en SANIFIN. De 
vormdelen zijn eenvoudig verwerkbaar en vormt met 
de genoemde afdichtingssystemen een sterke verbinding. 
De vormdelen zijn geschikt voor de belastingsklasse 
A, B en C conform bouwtoezichtelijke controlecriteria 
en de belastingsklasse A0, B0 conform ZDF-merkblad 
“Hechtlaagafdichtingen” binnen en buiten en de 
waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I, W1-B en W2-B 
conform DIN 18534 en DIN 18535. 
Wij adviseren het gebruik in badkamers, keukens, 
woonbereiken, privé en openbare sanitaire 
ruimtes, balkons en terrassen, zwembaden 
(zwembadgedeelte en zwembadomgevingen), 
parkeerkelders, in aardrakende delen, alsmede 
bij gebouwscheidingsvoegen.

Het product is een component van het SANIFLEX-EU 
systeem volgens ETAG 022 deel 1.

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



2/4 07/23

Technische gegevens:
Basis:   Hechtlaagmateriaal vlies-membraan-vlies
Kleur:  wit met SCHOMBURG-opschrift
Gewicht:  ca. 280 g/m²
Dikte:   ca. 0,51 mm ± 0,1 mm

Controle:   Systeembestanddeel van het afdichtingssysteem 
SANIFIN, SANIFLEX, SANIFLEX-EU, 
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
Waterdrukbestendigheid:  min. 1,5 bar
Temperatuurbestendigheid, 
min./max.:  -22 °C tot +90 °C

De chemische bestendigheid, na 7 dagen opslag bij 
+22 °C, 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:  
  ASO-Dichtband-2000-X:  Breedte 20 cm,  

10 stuks per doos
  ASO-Dichtband-2000-T:   Breedte 20 cm,  

10 stuks per doos
  ASO-Dichtmanchette-Wand:  12 x 12 cm, verpakt 

met 50 stuks per doos
  ASO-Dichtmanchette-vloer:  45 x 45 cm, verpakt 

met 25 stuks per doos 
Opslag:   koel, droog en beschermd tegen 

zonlicht en weersinvloeden, 
24 maanden

ASO®-Dichtband-2000-X 
ASO®-Dichtband-2000-T
ASO®-Dichtmanchette

Ondergrond:
Alle gebruikelijke ondergronden, die in de 
overeenkomstige belastingsklasse/waterinwerkingsklasse 
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 cm tot 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 de te 
gebruiken dichtband, bijv. met een 4– 6 mm 
vertanding, aangebracht.

2.  Het dichtband wordt met een vlakspaan of aandrukrol 
zorgvuldig in de afdichtingslaag vrij van holle ruimtes 
en vouwen ingedrukt. 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 tot 
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10 cm overlappend, met het afdichtingsmiddel 
zonder vouwen en volledig vlak verlijmen en met het 
geselecteerde afdichtingsmiddel nabewerken. 

Voegenafdichtingen van gebouwscheidingsvoegen 
(veiligheidsvoeg):
ASO-Dichtband-2000-S lusvormig in de voeg inleggen, 
met het juiste afdichtingsmiddel verlijmen en vrij van holle 
ruimtes en vouwen in de afdichtingslaag - zoals eerder 
beschreven - aanbrengen. Op de kruispunten moet het 
ASO-Dichtband-2000-T alsook ASO-Dichtband-2000-X 
worden gebruikt.
Bij drukwaterbelasting aanvullend een geschikte 
achtervulmateriaal plaatsen en nogmaals  
ASO-Dichtband-2000 met het overeenkomstige 
afdichtingsmateriaal verlijmen en afwerken.

Afdichting van buisdoorvoeringen en vloerafdichtingen:  
Wandbereik in de belastingsklasse A0, A en 
waterinwerkingsklassen W0-I tot W2-I:
(Wandoppervlakken die matig tot sterk belast 
worden door onderhouds- en schoonmaakwater en 
vloeroppervlakken die licht belast worden, bijv. wanden 
en vloeren bij normaal huishoudelijk gebruik zonder 
vloerafvoer met badkuip of douchebak. Ook voor wanden 
in openbare douches en spatwaterbelaste wanden in 
standaard huishoudelijke badkamers met vloerafvoer.)
Voor de verbinding van buisdoorvoeringen in de wand 
kan afhankelijk van de diameter ASO-Dichtmanchet-vloer 
of ASO-Dichtmanchet-wand worden gebruikt. 
De gatdiameter van de afdichtmanchet moet daarbij 
duidelijk kleiner zijn dan de buisdiameter, zodat door 
het “Herinneringseffect” van de ASO-afdichtmanchet 
een aandrukking op de buisdoorvoer plaatsvindt. 
Als richtwaarde voor de gatdiameter kan ca. 50% 
van de buisdiameter worden geschat, bij kleinere 
buisdiameters minder, bij grotere buisdiameters meer.

ASO®-Dichtband-2000-X 
ASO®-Dichtband-2000-T
ASO®-Dichtmanchette

1. De buisdoorvoer opruwen, reinigen en ontvetten. 
2.  Op de ondergrond en de buisdoorvoer het 

afdichtingsmiddel aanbrengen.
3.  Aansluitend de gatdiameter van de  

ASO-Dichtmanchette-wand, iets uitrekken, over 
de buissteunen aanbrengen, goed aandrukken, 
met het afdichtingsmiddel verwerken zodat 
er een dichte verbinding met de omringende 
oppervlakafdichting tot stand wordt gebracht.

Vloer- en wandbereik in de belastingsklasse A, A0, B0, 
waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I, W1-B en W2-B: 
(Vloeroppervlakken die matig tot sterk worden 
blootgesteld aan onderhouds- en schoonmaakwater, 
onderdelen in het buitenbereik die met niet-drukkend 
water worden belast, bijv. baden met vloerafdichtingen, 
balkons en terrassen, vloeren in openbare douchruimtes, 
zwembadomgevingen.)
1.  De ASO-dichtmanchette-vloer boven de flens van 

de vloerafdichting leggen, de grootte van de flens 
markeren en de vereiste opening uitsnijden. 

2. De dunbedflens opruwen, reinigen en ontvetten. 
3.  Het, overeenkomstig de belastingsklasse, geschikte 

afdichtingsmiddel met een spaan met 4-6 mm 
vertanding aanbrengen op de dunbedflens en 
in het overlappingsbereik. 

4.  In de lijmopen laag de ASO-Dichtmanchette 
zonder holle ruimtes en vouwen aanbrengen, 
zodat er een dichte verbinding met de omringende 
oppervlakafdichting tot stand wordt gebracht.

Vloer- en wandbereik in de belastingsklasse B en C, 
waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I, W1-B en W2-B: 
(wand- en vloeroppervlakken in zwembaden binnen en 
buiten met van binnen drukkend water. Verder wand- 
en vloeroppervlakken met een hoge waterbelasting 
en beperkte chemische blootstelling, bijvoorbeeld 
kantinekeukens.)
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1.  De ASO-Dichtmanchette-vloer boven de flens van 
de vloerafdichting leggen, de grootte van de flens 
markeren en de vereiste opening uitsnijden. 

2.  De dunbedflens opruwen, reinigen en ontvetten.
3.  Op de dunbedflens van roestvrijstaal, roodkoper, 

PVC-U de INDU-Primer-N als hechtverbeteraar 
dun met een schone doek aanbrengen. 
Na 30 minuten tot maximaal 4 uur wachttijd volgen 
de overige werkstappen. 

4.  ASOFLEX-AKB-wand met een spaan met 4–6 mm 
vertanding op een dunbedflens en op het in het 
systeem DENSARE voorbereide overlappingsbereik 
aanbrengen. In de lijmopen laag de  
ASO-Dichtmanchette zonder holle ruimtes en vouwen 
aanbrengen, zodat er een dichte verbinding met 
de omringende oppervlakafdichting tot stand wordt 
gebracht.

5.  ASOFLEX-AKB-wand aansluitend met droog 
kwartszand met korrelgrootte 0,2–0,7 mm 
Ø instrooien, zo dat voor de volgende lagen een 
voldoende hechting wordt verkregen. 

Na het uitharden van de afdichting kan de tegelverlijming 
in dunbedmethode worden uitgevoerd.

ASO®-Dichtband-2000-X 
ASO®-Dichtband-2000-T
ASO®-Dichtmanchette

Aanwijzingen:
•  Voegen die met ASO-Dichtband-2000-S of 

overeenkomstige vormdelen zijn afgedicht, moeten 
voldoende worden beschermd tegen mechanische 
beschadigingen.

•  ASO-Dichtband-2000-S of overeenkomstige 
vormdelen mogen niet worden gelijmd of verwerkt met 
oplosmiddelhoudende producten.

•  Wand-/vloeraansluitingen moeten in aardrakende 
delen alsook gebouwscheidingsvoegen/bouwkundige 
voegen met ASO-Dichtband-2000-S worden 
uitgevoerd.

•  De erkende voorschriften van de bouwtechniek in acht 
nemen.

•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen!  
Dus bijv.: 
DIN 18157, DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 
De BEB-infobladen, uitgegeven door het 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
De ZDB-infobladen, uitgegeven door het Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes:

 [*1] “Lijmafdichtingen”  
 [*3]  „"Dilatatievoegen 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"

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.


