
ASO®-Dichtbandsysteem –  
vanaf het begin getest op veiligheid 

Naast een grondering, egaline en de juiste afdichting bij het leggen van tegels in de 
badkamer is met name het juiste dichtband een belangrijk hulpmiddel. Met het 
ASO-Dichtbandsysteem krijgt u vanaf het begin een geteste veiligheid om het 
bouwmateriaal optimaal te beschermen tegen vocht.

Met zekerheid de oplossing.

Tegel-/natuursteen-/dekvloerapplicatie



Het nieuwe ASO®-dichtbandsysteem van SCHOMBURG– 
– vanaf het begin getest op veiligheid.
Sinds juli 2017 is de nieuwe afdichtingsnormenreeks DIN 18531 tot DIN 18535 geldig als vervanging van 
de vorige norm DIN 18195 voor de afdichting van en in gebouwen. 

Met DIN 18534 "Afdichting van binnenruimtes" worden nu afdichtingsstoffen die al lang worden gebruikt, 
zoals afdichtingen bij tegels en platen met te verwerken afdichtingsstoffen in vloeibare vorm geregeld. Een 
van de belangrijkste innovaties van DIN 18534 is het exclusieve gebruik van bestanddelen van een 
afdichting die met het betreffende afdichtingsstof in het systeem worden getest en alleen daar mogen worden 
gebruikt. Met het nieuwe SCHOMBURG afdichtingssysteem bent u aan de veilige kant - getest in het 
systeem en afgedicht volgens de normen!

SCHOMBURG biedt zowel planners als verwerkers een volledig getest afdichtingssysteem met diverse 
SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen en lijmmortels. Gedetailleerde ontwerpen, zoals op randen en 
hoeken van badkuipen, aansluitingen op douchebakken en dekvloeren onder afschot in douches kunnen ook 
volgens de eisen van DIN 18534 systeemconform worden gerealiseerd.  
Meer informatie kunt u vinden op schomburg.com.
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Montagevariant  
Badkuipafdichting

Badkuipen moeten veilig als inbouwdelen in de 
afdichtingslaag worden geïntegreerd.  
Om bouwtechnische redenen is het niet altijd mogelijk om 
de hechtlaagafdichting achter en onder de badkuip voort 
te zetten. Een veilige en praktische oplossing voor het 
probleem wordt geboden door het  
ASO-Dichtbandsysteem met bijbehorende 
systeembestanddelen, zoals het ASO-Aansluitdichtband.

COMPONENTEN

1  ASO-Aansluitdichthoek-I
2 ASO-Aansluitdichtband
3 ASO-Dichthoek-I
4 ASO-Dichthoek-A
5 ASO-Dichtband-120
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Verwerking

1.
Grondige reiniging en ontvetting van alle aan 
te sluiten lijmoppervlakken op badkuipen en 
douchebakken. Beschermstroken van de 
ASO-Aansluitdichthoek-I verwijderen en in het 
midden op de radius van de badkuiphoek 
vastplakken. Met de naadroller of soortgelijk 
stevig tegen de rand van de badkuip drukken. 
Maak de ASO-Aansluitdichtband op maat, 
waarbij rekening wordt gehouden met 5 cm 
overlapping bij de ASO-Aansluitdichthoek. 
Na het verwijderen van de beschermstrook, 
moet het ASO-Aansluitdichtband in het 
midden tegen de rand van de badkuip met 
ten minste 5 cm overlapping op de  
ASO-Aansluitdichthoek-I worden gelijmd en 
met behulp van een naaldroller of soortgelijk 
stevig worden aangedrukt. Op de randen van 
de badkuip moet het ASO-Aansluitdichtband 
ca. 15 cm over de kuiprand worden verlengd. 
Fixeer de aansluitsysteemonderdelen met een 
kleefstrip op de rand van de badkuip. 

2.
Aanbrengen van de SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting in het bereik van het 
ASO-Aansluitdichtband. Plaats de badkuip 
en lijn deze uit in de hoeken.  
ASO-Aansluitdichtband zorgvuldig en 
zonder vouwen in de eerste laag van de 
SCHOMBURG hechtlaagafdichting 
verwerken. Overlappingen verlijmen met  
AQUAFIN-RS300, SANIFLEX of  
AQUAFIN-1K-Premium.

3.
ASO-Dichthoek-I in de wand- en 
vloeraansluiting en het  
ASO-Dichtband-120 in het 
wandaansluitbereik van de badkuip 
zorgvuldig en zonder vouwen in de eerste 
laag van de SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting verwerken. 
Overlappingen verlijmen met  
AQUAFIN-RS300, SANIFLEX of 
AQUAFIN-1 K-Premium. Overwerken van 
de afdichtbanden en het vervaardigen van 
de oppervlakafdichting met 
SCHOMBURG hechtlaagafdichting.

4.
Doorsnede van de verlijming van 
ASO-Aansluitdichtband op de rand van de 
badkuip. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen, zoals 
geluidsreductiestrips, om de 
geluidsoverdracht te beperken. Gebruik, 
indien nodig, ASO-SB om de 
ASO-Dichtbandtechniek te beschermen.
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Montagevariant 
Douchebak met opstand

Douchebakken die op de dekvloer rusten, moeten uiterst 
zorgvuldig worden aangesloten op de  
hechtlaagafdichting in het vloerenoppervlak. De randen 
van de douchebakken zijn vaak smal en bieden weinig 
mogelijkheden voor het toepassen van  
hechtlaagafdichting. ASO-Aansluitdichtband kan met een 
zelfklevende butylkleefstrip veilig aan de douchebakrand 
worden bevestigd en in de AIV (afdichting) op de vloer 
worden geïntegreerd.

COMPONENTEN

1  ASO-Aansluitdichthoek-I
2 ASO-Aansluitdichtband
3  ASO-Aansluitdichthoek-Multi
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1.
Grondige reiniging en ontvetting van alle 
aan te sluiten lijmoppervlakken op 
badkuipen en douchebakken. 
Beschermstroken van de  
ASO-Aansluitdichthoek-I verwijderen en in 
het midden op de radius van 
douchebakhoek lijmen. Met de naadroller 
of soortgelijk stevig tegen de 
douchebakrand drukken. 
Maak de ASO-Aansluitdichtband op maat, 
waarbij rekening wordt gehouden met 5 cm 
overlapping bij de ASO-Aansluitdichthoek. 
Na het verwijderen van de beschermstrook, 
moet het ASO-Aansluitdichtband in het 
midden tegen de rand van de douchebak 
met ten minste 5 cm overlapping op de 
ASO-Aansluitdichthoek-I worden gelijmd en 
met behulp van een naaldroller of soortgelijk 
stevig worden aangedrukt.

3.
Aanbrengen van de SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting in het bereik van het 
ASO-Aansluitdichtband. Plaats de 
douchebak en lijn deze uit in de hoeken. 
ASO-Aansluitdichtband zorgvuldig en 
zonder vouwen in de eerste laag van de 
SCHOMBURG hechtlaagafdichting tegen 
de wanden en de vloeraansluiting 
verwerken. Overlappingen verlijmen met 
AQUAFIN-RS300, SANIFLEX of  
AQUAFIN-1K-Premium.

4.
Doorsnede van de verlijming van 
ASO-Aansluitdichtband op de rand van de 
douchebak. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen, zoals 
geluidsreductiestrips, om de 
geluidsoverdracht te beperken.

Verwerking

2.
Op de hoeken die eindigen met de 
buitenste hoek van de douchebak moet 
ASO-Aansluitdichthoek-Multi dubbel 
worden gelijmd (zie detailtekening).  
Maak de ASO-Aansluitdichtband op 
maat, waarbij rekening wordt gehouden 
met 5 cm overlapping bij de  
ASO-Aansluitdichthoek-Multi aan beide 
zijden. Fixeer de 
aansluitsysteemonderdelen met een 
kleefstrip op de rand van de douchebak.
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Montagevariant 
Douchebak vlak

Douchebakken, die vlak met de tegelvloer als barrièrevrij 
ontwerp worden geïnstalleerd, behoeven plannings- en 
uitvoeringsvaardigheden.  
Met name bij hoekopstellingen moet de douchebak goed 
met de AIV (afdichting) worden verbonden. 
ASO-Aansluitdichthoek-I in het binnenste hoek en 
ASO-Aansluitdichthoek-Multi bij de buitenste hoeken zijn 
met zekerheid de oplossing.

1
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COMPONENTEN

1  ASO-Aansluitdichthoek-I
2 ASO-Aansluitdichtband
3  ASO-Aansluitdichthoek-Multi
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Verwerking

1.
Grondige reiniging en ontvetting van alle aan 
te sluiten lijmoppervlakken op badkuipen en 
douchebakken. Beschermstroken van de 
ASO-Aansluitdichthoek-I verwijderen en in het 
midden op de radius van douchebakhoek 
dusdanig lijmen dat de tegels het dichtband 
afdekken. Met de naadroller of soortgelijk 
stevig tegen de douchebakrand drukken. 
Maak de ASO-Aansluitdichtband op maat, 
waarbij rekening wordt gehouden met 5 cm 
overlapping bij de ASO-Aansluitdichthoek. 
Breng na het verwijderen van de 
beschermstrook bovendien  
ASO-Aansluitdichtband dusdanig aan, dat de 
tegels het dichtband bedekken. Op de 
badkuiprand moet met ten minste 5 cm 
overlapping de ASO-Aansluitdichthoek-I 
worden gelijmd en met behulp van een 
naaldroller of soortgelijk stevig worden 
aangedrukt.

3.
Aanbrengen van de SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting in het bereik van het 
ASO-Aansluitdichtband. Plaats de 
douchebak en lijn deze uit in de hoeken. 
ASO-Aansluitdichtband zorgvuldig en 
zonder vouwen in de eerste laag van de 
SCHOMBURG hechtlaagafdichting tegen 
de wanden en de vloeraansluiting 
verwerken. Overlappingen verlijmen met  
AQUAFIN-RS300, SANIFLEX of  
AQUAFIN-1K-Premium.

4.
Doorsnede van de verlijming van 
ASO-Aansluitdichtband op de rand van de 
douchebak. Er moeten passende 
maatregelen worden genomen, zoals 
geluidsreductiestrips, om de 
geluidsoverdracht te beperken.

2.
Op de hoeken die eindigen met de 
buitenste hoek van de douchebak moet 
ASO-Aansluitdichthoek-Multi dubbel 
worden gelijmd (zie detailtekening).  
Maak de ASO-Aansluitdichtband op 
maat, waarbij rekening wordt gehouden 
met 5 cm overlapping bij de 
ASO-Aansluitdichthoek-Multi aan beide 
zijden. Fixeer de 
aansluitsysteemonderdelen met een 
kleefstrip op de rand van de douchebak.
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Montagevariant 
Douchebak vlak betegeld

Douches die vlak met de vloer worden betegeld met een 
afschot naar de wand moeten met name in de wand-/
bodemaansluiting nauwkeurig worden afgedicht. 
Speciaal gevormde systeemonderdelen, zoals  
ASO-Afschothoeken in de rechter- en linkeruitvoering en 
twee overbruggingshoogtes bieden uitstekende en veilige 
aansluitmogelijkheden.

COMPONENTEN

1  ASO-Afschothoek links/rechts
2 ASO-Dichtband-120
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1.
Grondige reiniging en ontvetting van alle 
aan te sluiten lijmoppervlakken op 
badkuipen en douchebakken. Installeer de 
ASO-Afschothoeken zowel rechts als links 
van het hoogteverschil van het horizontale 
dekvloeroppervlak ten opzichte van de 
dekvloer onder afschot in het 
douchegedeelte. 
Maak het ASO-Dichtband-120 op maat, 
waarbij rekening wordt gehouden met 5 
cm overlapping bij de ASO-Afschothoek.

2.
Toepassing van SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting verlijmde 
waterdichting in het aansluitingsgebied 
van de wand/vloer en bij alle overgangen 
die met ASO-Dichtband-120 moeten 
worden beveiligd. ASO-Dichtband-120 en 
ASO-Afschothoeken zorgvuldig en zonder 
vouwen in de eerste laag van de 
SCHOMBURG lijmafdichting verwerken. 
Overlapping verlijmen met  
AQUAFIN-RS300, SANIFLEX of  
AQUAFIN-1K-Premium.

3.
Overwerken van de afdichtbanden en het 
vervaardigen van de oppervlakafdichting 
met SCHOMBURG vlakafdichting.

Verwerking
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Montagevariant
ASO-Dichtmanchette-W bij installatie achteraf van een 
geschikt buisverlengstuk

Bij buisdoorvoeringen moeten afdichtmanchetten met een 
flexibele afdichtingslip op een voor later gebruik vast 
geïnstalleerde buisverlengstuk waterdicht worden 
aangebracht. In plaats van buisverlengstukken zijn er vaak 
zogenaamde bouwpluggen, die achteraf door de 
installateur worden verwijderd en pas daarna worden 
vervangen door buisverlengstukken. In dit geval moet 
schade aan de afdichtingslip van de geïnstalleerde 
ASO-Dichtmanchette-W koste wat het kost worden 
vermeden. ASO-DMH biedt een betrouwbare 
bescherming van de afdichtingslip tot de voltooide 
installatie op buisdoorvoeringen.

COMPONENTEN

1  ASO-DHM
2 ASO-Dichtmanchette-W

1

1

2

2
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1.
Schuif ASO-DHM 
(Dichtmanchethulpmiddel) over de 
betreffende bouwpluggen. ASO-DHM 
moet direct tegen de wand afsluiten.

2.
Breng de SCHOMBURG lijmdichting over 
het gehele oppervlak in het gebied van de te 
gebruiken bouwpluggen aan, ca. 2 cm groter 
dan de te gebruiken ASO-Dichtmanchette-W. 
Schuif de ASO-Dichtmanchette-W met de 
flexibele rubberen afdichtingslip over de 
ASO-DHM en verwerk deze zorgvuldig en 
zonder vouwen in de eerste laag van de 
SCHOMBURG lijmafdichting.

3.
Overwerk de ASO-Dichtmanchette-W8/20 
of -W15/40 en herstel de 
oppervlakafdichting met SCHOMBURG 
hechtlaagafdichting.
Bij installatie achteraf van een geschikt 
buisverlengstuk voor de betreffende armatuur 
kan nu de bouwplug worden verwijderd. 
ASO-DHM houdt de afdichtingslip 
gefixeerd. De installateur kan nu het 
buisverlengstuk zonder gevaar 
vastschroeven. Vervolgens wordt ASO-DHM 
voorzichtig verwijderd, de flexibele 
afdichtingslip van de 
ASO-Dichtmanchette-W omvat het 
buisverlengstuk volledig en sluit deze af.

Verwerking
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ASO-DICHTBAND-120

Dichtband für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Dichtband-120 ist ein beidseitig vlieskaschiertes Dichtband und wird zur
wasserundurchlässigen Ausbildung von Bewegungs- und Anschlussfugen in Abdich-
tungsschichten aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS und 
AQUAFIN-RS300 verwendet.

• ASO-Dichtband-120 wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I einge-
setzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und öffent-
lichen Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06130001 grau 50 m

ASO-DICHTMANSCHETTE-W

Dichtmanschette Wand für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Dichtmanschette-W ist eine beidseitig vlieskaschierte Dehnzonenmanschette
zum Abdichten von Rohrdurchführungen im Wandbereich, wie z. B. Dusch- und 
Wannenarmaturen unterhalb keramischer Beläge bei der Erstellung wasserundurch-
lässiger Systeme mit den Abdichtungssystemen SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM ,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichtmanschette-W wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
eingesetzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und 
öffentlichen Sanitärräumen).

• ASO-Dichtmanschette-W ist erhältlich für Rohrdurchmesser 8/20 mm und 15/40 mm.
• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Für Rohr-Ø Farbton Gebindegröße

  ASO-Dichtmanschette-W15/40
ASO-Dichtmanschette-W8/20

2 06131002 15–40 mm grau (150 × 150 mm) 25 Stück/Karton
2 06131001 8–20 mm grau (120 × 120 mm) 25 Stück/Karton

TEGEL- / NATUURSTEEN- / DEKVLOERAPPLICATIE
Dichtbanden

ASO-DICHTBAND-120

ASO-DICHTMANCHETTE-W

Dichtband voor tegelhechtlaagafdichting

Dichtmanchette wand voor tegelhechtlaagafdichting

• ASO-Dichtband-120 is een tweezijdig vliesgecacheerd Dichtband en wordt gebruikt 
voor de waterdichte aanleg van dilatatie- en aansluitvoegen bij afdichtingslagen van 
SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichtband-120 wordt gebruikt in de waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I (voor 
toepassing in badkamers en keukens, in woningen, privé en openbare sanitaire ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

• ASO-Dichtmanchette-W is een tweezijdig vliesgecacheerde expansiezonemanchette 
voor het afdichten van buisdoorvoeringen in het wandbereik, zoals bijv. douche- en 
badkuiparmaturen onder keramische bekledingen bij de aanleg van waterdichte 
systemen SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-
RS300.

• ASO-Dichtmanchette-W wordt gebruikt in de waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I 
(voor toepassing in badkamers en keukens, in woningen, privé- en openbare sanitaire 
ruimtes).

• ASO-Dichtmanchette-W is verkrijgbaar voor buisdiameters 8/20 mm en 15/40 mm.
• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

Art.nr.

Art.nr.

Kleur

Voor buis-Ø

Verpakkingsinhoud

Kleur Verpakkingsinhoud

50 m

(150 × 150 mm) 25 stuks/doos
(120 × 120 mm) 25 stuks/doos

grijs

grijs15-40 mm

8-20 mm grijs
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ASO-DICHTECKE-I

Dichtecke innen für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Dichtecke-I ist ein beidseitig vlieskaschiertes Formteil zum wasserundurchlässi-
gen Ausbilden von Innenecken über Wand-/ Bodenanschlussfugen in Abdichtungs-
schichten aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS und 
AQUAFIN-RS300. 

• ASO-Dichtecke-I wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I eingesetzt
(Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und öffentlichen
Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Gebindegröße

2 06132001 90° innen 25 Stück

ASO-DICHTECKE-A

Dichtecke außen für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Dichtecke-A ist ein beidseitig vlieskaschiertes Formteil zum wasserundurchläs-
sigen Ausbilden von Außenecken über Wand-/ Bodenanschlussfugen in Abdich-
tungsschichten aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS und 
AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichtecke-A wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I eingesetzt
(Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und öffentlichen
Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Gebindegröße

2 06133001 90° außen 25 Stück

TEGEL- / NATUURSTEEN- / DEKVLOERAPPLICATIE
Dichtbanden

ASO-DICHTHOEK-I

ASO-DICHTHOEK-A

Dichthoek inwendig voor tegelhechtlaagafdichting

Dichthoek uitwendig voor tegelhechtlaagafdichting

• ASO-Dichthoek-I is een tweezijdig vliesgecacheerd vormdeel en wordt gebruikt 
voor de waterdichte aanleg van inwendige hoeken bij wand-/vloeraansluitingen 
bij afdichtingslagen van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS 
en AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichthoek-I wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I (voor 
toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé- en openbare sanitaire 
ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

• ASO-Dichthoek-A is een tweezijdig vliesgecacheerd vormdeel en wordt gebruikt 
voor de waterdichte aanleg van uitwendige hoeken bij wand-/vloeraansluitingen 
bij afdichtingslagen van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS 
en AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichthoek-A wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I (voor 
toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé en openbare sanitaire 
ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

Art.nr.

Art.nr.

Verpakkingsinhoud

Verpakkingsinhoud

90° inwendig

90° uitwendig

25 stuks

25 stuks
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ASO-GEFÄLLEECKE

Gefälledichtecke für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Gefälleecke ist ein beidseitig vlieskaschiertes Formteil zum wasserundurch-
lässigen Ausbilden des Höhenunterschiedes zwischen Estrichoberfläche und 
Gefälleestrich in bodengleichen Duschen, Duschboards u.a. Gefälle Wand-/Boden-
anschlussfugen in Abdichtungsschichten aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300. 

• ASO-Gefälleecke wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I eingesetzt
(Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und öffentlichen
Sanitärräumen).

• ASO-Gefälleecke ist erhältlich mit 20 mm und 28 mm Höhenausgleich und jeweils in
rechter und linker Ausführung.

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Gebindegröße

2 06134001 20 mm  links 25 Stück
2 06134002 28 mm  links 25 Stück
2 06134003 20 mm  rechts 25 Stück
2 06134004 28 mm  rechts 25 Stück

ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND

• ASO-Anschlussdichtband ist ein beidseitig vlieskaschiertes Dichtband, das einseitig
selbstklebend mit einem Butylstreifen ausgerüstet ist.

• ASO-Anschlussdichtband wird mit dem Klebestreifen an Einbauteile wie Duschtassen,
Badewannen, Türschwellen aus Kunststoff, Holz und Aluminium angeschlossen und in
die Flächenabdichtung aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300 eingebunden.

• ASO-Anschlussdichtband wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
eingesetzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und 
öffentlichen Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06135001 grau 10 m

TEGEL- / NATUURSTEEN- / DEKVLOERAPPLICATIE
Dichtbanden

ASO-AFSCHOTHOEKEN

ASO-AANSLUITDICHTBAND

Afschothoeken voor tegelhechtlaagafdichting

• ASO-Afschothoeken- is een tweezijdig vliesgecacheerd vormdeel voor het waterdicht 
aanleggen van hoogteverschillen tussen dekvloeroppervlak en afschotdekvloer 
in vloeridentieke douches en douchebakken e.a. afschot wand-/vloeraansluitvoegen 
in afdichtingslagen van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS 
en AQUAFIN-RS300.

• ASO-Afschothoeken wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I 
(toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé- en openbare sanitaire 
ruimtes).

• ASO-Afschothoeken is verkrijgbaar met 20 mm en 28 mm hoogtenivellering 
en in rechter- en linker uitvoering.

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

• ASO-Aansluitdichtband is een tweezijdig vliesgecacheerd dichtband, welke eenzijdig 
is voorzien van een zelfklevende butyleenstrip.

• ASO-Aansluitdichtband wordt met de kleefstrip aan inbouwdelen zoals 
douchebakken, badkuipen, drempels van kunststof, hout en aluminium aangesloten 
en in de vlakafdichting van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,

AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300 geïntegreerd.
• ASO-Aansluitdichtband wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I 

(voor toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé en openbare 
sanitaire ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

Art.nr.

Art.nr. Kleur

grijs

Verpakkingsinhoud

Verpakkingsinhoud

20 mm links

28 mm links

28 mm rechts

20 mm rechts

25 stuks
25 stuks
25 stuks
25 stuks

10 m
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ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-I

• ASO-Anschlussdichtecke-I ist ein beidseitig vlieskaschiertes Formteil zum wasserun-
durchlässigen Ausbilden von Innenecken bei Wannen- und Duschwannenecken, das
einseitig selbstklebend mit einem Butylstreifen ausgerüstet ist.

• ASO-Anschlussdichtecke-I wird mit dem Klebestreifen an die Ecke der Duschtassen
und/oder Badewannen geklebt, an das ASO-Anschlussdichtband angeschlossen und 
in die Flächenabdichtung aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300 eingebunden.

• ASO-Anschlussdichtband wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
eingesetzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und 
öffentlichen Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06136001 grau 25 Stück

ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-MULTI

• ASO-Anschlussdichtecke-Multi ist ein beidseitig vlieskaschiertes Formteil zum wasser-
undurchlässigen Ausbilden von Anschlüssen bei Wannen- und Duschwannen, das
einseitig selbstklebend mit einem Butylstreifen ausgerüstet ist.

• ASO-Anschlussdichtecke-Multi wird mit dem Klebestreifen an z.B. Außenecken von
Duschtassen und/oder Badewannen geklebt, an das ASO-Wannendichtband ange-
schlossen und in die Flächenabdichtung aus SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300 eingebunden.

• ASO-Anschlussdichtecke-Multi wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
eingesetzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und 
öffentlichen Sanitärräumen).

• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06137001 grau 25 Stück

TEGEL- / NATUURSTEEN- / DEKVLOERAPPLICATIE
Dichtbanden

ASO-AANSLUITDICHTHOEK-I

ASO-AANSLUITDICHTHOEK-MULTI

• ASO-Aansluitdichthoek-I is een tweezijdig vliesgecacheerd vormdeel voor het 
waterdicht aanleggen van inwendige hoeken bij badkuipen en douchebakken, welke 
eenzijdig is voorzien van een zelfklevende butyleenstrip.

• ASO-Aansluitdichtband wordt met de kleefstrip aan bijv. de hoeken van de 
douchebakken en/of badkuipen bevestigd en op het ASO-aansluitdichtband 
aangesloten en in de vlakafdichting van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM,

• AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300 geïntegreerd.
• ASO-Aansluitdichtband wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I 

(voor toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé en openbare 
sanitaire ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

• ASO-Aansluitdichthoek-Multi is een tweezijdig vliesgecacheerd vormdeel voor het 
waterdicht aanleggen van aansluitingen bij badkuipen en douchebakken, welke 
eenzijdig is voorzien van een zelfklevende butyleenstrip.

• ASO-Aansluitdichthoek-Multi wordt met de kleefstrip aan bijv. de uitwendige hoeken 
van douchebakken en//of badkuipen bevestigd, op het ASO-Aansluitdichtband 
aangesloten en in de vlakafdichting van SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300 geïntegreerd.

• ASO-Aansluitdichtband-Multi wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot 
W3-I (voor toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé en openbare 
sanitaire ruimtes).

• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

Art.nr.

Art.nr.

Verpakkingsinhoud

Verpakkingsinhoud

Kleur

Kleur

grijs

grijs

25 stuks

25 stuks
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ASO-DICHTMANSCHETTE-B

Dichtmanschette Boden für Fliesenverbundabdichtung

• ASO-Dichtmanschette-B ist eine beidseitig vlieskaschierte Dichtmanschette zum
Abdichten von Bodenabläufen unterhalb keramischer Beläge, wie z. B. Los-/Fest-
flanschkonstruktionen mit den Abdichtungssystemen AQUAFIN-1K-PREMIUM,
AQUAFIN-2K/M-PLUS und AQUAFIN-RS300. 

• ASO-Dichtmanschette-B wird in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
eingesetzt (Verwendung in Bädern und Küchen, in Wohnbereichen, privaten und 
öffentlichen Sanitärräumen).

• Format: 45 cm x 45 cm.
• Bauaufsichtlich mit SCHOMBURG Verbundabdichtungen im System geprüft.
• Sehr emissionsarm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06138001 grau 25 Stück

ASO-DMH 

Dichtmanschettenmontagehilfe

• ASO-DMH ist eine Installationshilfe zum sicheren Einbau von ASO-Dichtmanschette-
W8/20 und ASO-Dichtmanschette-W15/40 in SCHOMBURG Verbundabdichtun-
gen bei nachträglicher Montage einer Rohrverlängerung.

• ASO-DMH kann eine Beschädigung der in ASO-Dichtmanschette-W8/20 und 
ASO-Dichtmanschette-W15/40 integrierte Dichtlippe verhindern und ermöglicht den
sicheren Anschluss der Dichtlippe an die nachträglich installierte Rohrverlängerung.

Art.Nr. Farbton Gebindegröße

2 06139001 rot 50 Stück

TEGEL- / NATUURSTEEN- / DEKVLOERAPPLICATIE
Dichtbanden

ASO-DICHTMANCHETTE- B

ASO-DMH

Dichtmanchette vloer voor tegelhechtlaagafdichting

Dichtmanchetten montagehulp

• ASO-Dichtmanchette-B is een tweezijdig vliesgecacheerd dichtmanchette en wordt 
gebruikt voor het afdichten van vloerputten onder keramische bekledingen, zoals 
bijv. los/vastflensconstructies bij afdichtingslagen van AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS en AQUAFIN-RS300.

• ASO-Dichtmanchette-B wordt gebruikt in de waterinwerkingsklasse W0-I tot W3-I 
(voor toepassing in badkamers en keukens, in woonbereiken, privé en openbare 
sanitaire ruimtes).

• Formaat: 45 cm x 45 cm.
• Bouwtoezichtelijk met SCHOMBURG hechtlaagafdichtingen in het systeem getest.
• Zeer emissiearm – GEV EMICODE EC1-PLUS.
• Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.

• ASO-DMH is een montagehulp voor de veilige inbouw van ASO-
Dichtmanchette-W8/20 en ASO-Dichtmanchette-W15/40 in SCHOMBURG 
hechtlaagafdichtingen bij montage achteraf van een buisverlengstuk.

• ASO-DMH kan beschadiging van de in ASO-Dichtmanchette-W8/20 en ASO-
Dichtmanchette-W15/40 geïntegreerde afdichtingslip verhinderen en maakt de 
veilige aansluiting mogelijk van deze afdichtingslip aan het nadien aangebrachte 
buisverlengstuk.

Art.nr.

Art.nr.

Kleur

Kleur

grijs

rood

Verpakkingsinhoud

Verpakkingsinhoud

25 stuks

50 stuks
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49 5231 953 00
Fax +49 5231 953 333  
www.schomburg.com

De ondernemingsgroep SCHOMBURG 
ontwikkelt, produceert en verhandelt systeem- 
bouwstoffen voor de toepassingsgebieden:

• Bouwafdichting/renovatie
• Tegel-/natuursteen-/dekvloerapplicatie
•  Systemen voor oppervlaktebescherming/

vloercoatings
• Betontechnologie

Zowel nationaal als internationaal blinkt 
SCHOMBURG al ruim 80 jaar uit door haar 
markterkende ontwikkelingscompetentie. 
Systeembouwmaterialen uit eigen productie 
genieten wereldwijd hoog aanzien.

Vakmensen waarderen de kwaliteit en de 
efficiëntie van de systeembouwmaterialen, de 
serviceverlening en daarmee ook de 
kernbekwaamheid van de ondernemingsgroep.

Om aan de hoge eisen van een zich steeds 
verder ontwikkelende markt te kunnen voldoen, 
investeren wij continu in onderzoek en 
ontwikkeling van nieuwe en reeds bestaande 
producten. Dit staat garant voor een continue 
hoge productkwaliteit naar volle tevredenheid 
van onze klanten.


