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Verwerking:
Breng ASODUR-K4031 aan op beide zijden van de 
voorbereide ondergrond, minstens 1 cm breder dan de 
te gebruiken ASO-Tape. Vervolgens wordt de voegband 
ingebracht en zorgvuldig in de lijmlaag ingebed met een 
spaan of een drukrol, vrij van vouwen en holle ruimtes, 
en de bovenzijde gladgestreken. Zorg ervoor dat de 
voegbanden volledig zijn ingebed.  
De dikte van de lijm- en vullagen mag niet minder dan 
1 mm zijn. Dichtbandvoegen kunnen verlijmd worden met 
een overlapping van minimaal 5 tot 10 cm of ze kunnen 
ook met een hete lucht lasföhn worden gelast.

Dilatatievoegen:
Dilatatievoegen worden altijd uitgevoerd met een 
2 mm voegband en kunnen, afhankelijk van het object, 
plat of lusvormig worden gelegd. Om bewegingen te 
absorberen, moet er een niet-gelijmde expansiebereik 
in het voegbereik worden voorzien. Afhankelijk van de 
installatie- en belastingsituatie, bijv. bij kopaansluiting 
of negatieve waterdruk, kan een dragende of 
beschermende constructie nodig zijn.

Hete lucht lassen:
De voegbanden worden op maat gesneden afhankelijk 
van het object (stootvoeg of hoekverbinding) en op 
een vlak oppervlak gelegd. De voegen moeten worden 
uitgevoerd met een overlapping van minimaal 5 cm. Het 
overlappingsbereik wordt opgeruwd met schuurpapier 
en gereinigd. Voor het lassen is een heteluchtapparaat 
met breed mondstuk en een drukrol nodig. 
De lastemperatuur (referentiewaarden: ca. +300 °C tot 
+350 °C) moet door middel van een testlas worden 
ingesteld. De voegbanden worden op elkaar gelegd 
bij de stootvoegen en gefixeerd door puntlassen in 
het randgebied om wegglijden tijdens het lassen te 
voorkomen. Vervolgens wordt het brede mondstuk van 
het heteluchtapparaat langzaam en gelijkmatig door het 
overlappingsgebied getrokken en met de drukrol over 
het hele oppervlak samengevoegd. Voor de installatie 

•  Hoogflexibel
•  Lichte, homogene lasbaarheid 
•  Geen activering nodig
•  Waterdicht ook tegen negatieve 

waterdruk
•  Toepassing zonder primer ook 

op matvochtige ondergronden
•  Vorst-, UV- en verouderingsbestendig

Toepassing:
ASO-Tape wordt in combinatie met ASODUR-K4031 
gebruikt voor het waterdicht maken van bouw- en 
dilatatievoegen en voor het afdichten van scheuren 
en onvolkomenheden in betonconstructies. Het is ook 
geschikt als extra afdichtingsmaatregelen bij overgangen, 
doorvoeringen of verschillende bouwmaterialen.

Ondergrond:
De ondergrond moet schoon en draagkrachtig en vrij 
van hechtingsverminderende stoffen zijn. De ondergrond 
mag matvochtig maar niet poriënverzadigd resp nat 
zijn. In het bereik van de af te dichten oppervlakken 
moet de ondergrond mechanisch worden voorbereid 
door middel van geschikte maatregelen, bijv. slijpen, 
frezen of granulaatstralen, etc, om een hoge hechting 
te waarborgen. Voor toepassingen op andere 
ondergronden dan beton moet de geschiktheid vooraf 
worden gecontroleerd door middel van testverlijming.

In het geval van strookvormige voegafdichtingen 
moet in acht worden genomen dat het beton 
waterondoorlatende eigenschappen moet hebben. 
Anders moet de voegafdichting worden gecombineerd 
met een geschikte oppervlakafdichting.
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Lijmcontroles met ASODUR-K4031:
Hechtvastheid,  
conform PG-ÜBB:  > 3,0 N/mm² bij breuk  

in beton
Waterondoordringbaarheid,  
positief en negatief  
overeenkomstig DIN 1048: 5 bar

Scheuroverbrugging conform  
PG-ÜBB,1,0 mm gehouden 
scheur bij 28 d waterdruk 
0,75 bar: geslaagd

Brandbaarheid:  Klasse E conform  
DIN EN 13501-1

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: Rollen à 20 m
 ·    Dikte 1,0 mm: 

Breedtes: 20 en 30 cm
 ·    Dikte 2,0 mm:  

Breedtes: 20, 30 en 50 cm
Opslag:  droog en weersbestendig, 

12 maanden houdbaar, in 
originele, gesloten verpakking; 
na opening binnen 2 maanden 
verwerken

Belangrijke aanwijzingen:
•  ASO-Tape hoeven in tegenstelling tot hypalon-

voegbanden niet te worden geactiveerd en mag niet 
in aanraking komen met oplosmiddelen.

•  Het voegband moet worden beschermd tegen 
mechanische beschadigingen door het treffen van de 
juiste veiligheidsmaatregelen. 

•  Bij negatieve waterdrukwaarden > 0,5 bar is 
een geschikte dragende constructie (sleepplaat) 
onmisbaar.

moeten de lassen opnieuw worden gecontroleerd op 
een volledige en dichte verlijming. 

Technische gegevens:
Basis:   TPE    

(Thermoplastisch elastomeer) 
Kleur: grijs
Shore A-hardheid conform  
ISO 868:  ca. 87
Temperatuurbestendigheid: -30 °C / +90 °C
Verwerkings-,  
ondergrond- en 
materiaaltemperatuur: + 5 °C tot + 35 °C

Materiaaldikte 1,0 mm 2,0 mm

Oppervlakgewicht, g/m² ca. 900 ca. 1800

Scheurbestendigheid,  
conform DIN EN ISO 527-3, N/mm² ca. 14.0 ca. 14.0

Rekweerstand,  
conform DIN EN ISO 527-3, % ca. 1000 ca. 1000

Bestendig tegen verder scheuren,  
conform DIN 12310-2, N ca. 100 ca. 200

Rek (niet-verlijmd bereik)  
onder duurlast

max. 10% max. 25%

Materiaalverbruik ASODUR-K4031:
Verbruik in kg/m

Leveringsvorm/ 
Materiaaldikte

1,0 mm 2,0 mm

200 mm ca. 1,0 ca. 1,5

300 mm ca. 1,3 ca. 1,8

500 mm     – ca. 2,4

Er wordt geen rekening gehouden met het meerverbruik 
van materiaal bij niet-vlakke ondergronden.

SF/KK/Tet/MV/KKa

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.


