
Eigenschappen:

Modern weefsel, rekbaar, scheurstabiel, waterdicht,
waterdampdiffuus, geeft de droging van waterhoudende
tegellijmen en afdichtingsstoffen vrij baan.
Het is bestand tegen diverse agressieve stoffen.
Voldoet aan de Duitse ZDB normen.

ASO®-Dichtmanschette-Boden Art.-Nr. 2 05938
Dichtmanschette-45 voor vloerput afdichtingen

Toepassing:

ASO-Dichtmanschette-12-wand:
Voor het afdichten van buisdoorvoeringen: zoals bv; bad
en douche armaturen in tegelwerk. 
De afdichting geschiedt in combinatie met AQUAFIN-2K,
SANIFLEX.
ASO-Dichtmanschette-45-bodem:
Voor het afdichten van vloerputten in tegelwerk zoals;
los/vastflens constructies in zwembaden, natte cellen met
douches zonder douchebak.
De afdichting geschiedt in combinatie met AQUAFIN-2K,
SANIFLEX.

Verwerking:

ASO-Dichtmanschette-12 wand:
Met het afdichtingsmateriaal naar keuze wordt een
contactlaag op de ondergrond aangebracht aansluitend
wordt de manchet over de buis getrokken en in de natte
afdichting gedrukt en aansluitend weer overwerkt met de
afdichting.
Na uitharding van de afdichting, kan men met het
tegelen beginnen. 

ASO-Dichtmanschette-45-bodem:
Allereerst wordt de dichtmanchet over de flens van de
vloerput gelegd en de uit te knippen diameter
gemarkeerd. Aansluitend wordt het gat voor de afvoerput
uitgesneden.
Met de afdichting naar keuze wordt een contactlaag op
de ondergrond en de flens van de vloerput aangebracht.
Aansluitend wordt de manchet centraal over het gat in de
natte massa gedrukt en nogmaals met de afdichting
overwerkt. 
Na uitharding van de afdichting, kan men met het
tegelen beginnen. 

Verpakking:

ASO-Dichtmanschette-12-wand
12 x 12 cm , 50 st in een doos

ASO-Dichtmanschette-45-bodem
45 x 45 cm , 25 st in een doos

Andere vormdelen zijn verkrijgbaar:
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-Sanitair
ASO-Dichtband-2000-T
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Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden
waaronder onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de
verkregen eindresultaten.
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