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• Polystyrolgevuld
•  Naad-, voegloze, scheuroverbruggende 

bouwafdichting
• Geschikt voor alle algemene bouwondergronden
• Oplosmiddelvrij
• Lichte en spaarzame verwerking
• Goede standvastheid
• Snelle regenvastheid
•  Afdichtingsstof conform DIN 18533-3 /  

DIN EN 15814
•  Geschikt voor de verlijming van isolatie, bescherm- 

en drainplaten
•  Voor binnen en buiten
• Radondicht

Toepassing:
COMBIDIC-2K-CLASSIC is geschikt voor het afdichten 
van aardrakende bouwdelen, bijv. kelderwanden en 
vloerplaten overeenkomstig de waterinwerkingsklasse 
DIN 18533:
•  Bodemvochtigheid en niet-drukkend water (W1.1-E, 

W1.2-E)
• Matige inwerking van drukkend water (W2.1-E)
•  Niet-drukkend water op met aarde bedekte 

plafondoppervlakken (W3-E) 

COMBIDIC®-2K-CLASSIC  Art.-Nr. 2 04912
2-comp. bitumen-diklaagafdichting (PMBC)

•   Spatwater op wandsokkel alsook capillair water in en 
onder aardrakende wanden (W4-E) 

Bovendien geschikt voor achteraf aangebrachte 
bouwafdichting conform WTA-referentieblad 4–6. 

Technische gegevens:
Basis:  2-componenten, 

polystyrolhoudende, 
anionische 
bitumenlaagafdichting

Dichtheid:  ca. 0,7 kg/dm³
Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C
Verwerkingstijd: ca. 60 minuten
Volledige droging:  ca. 48 uur
Scheuroverbrugbaarheid,
conform DIN EN 15812:  > 2 mm (CB2)
Regenvast,
conform DIN EN 15816:  < 8 uur (R2)
Waterdichtheid (sleufdruk 1 mm)
conform DIN EN 15820:  > 0,75 bar (W2A)
Drukbestendigheid, (0,3 MN/m²)
conform DIN EN 15815:  C2A
Materiaalgedrag bij brand
conform DIN EN 13501-1:  Klasse E

De opgaves zijn verkregen bij +23 °C en 50% relatieve 
luchtvochtigheid. Op basis van de object- en weersomstandigheden, 
kunnen de opgegeven gegevens worden verlengd of verkort.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
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DIN EN 15814
COMBIDIC-2K-CLASSIC

Kunststofgemodificeerde bitumenlaagafdichting (PMBC) 
voor het afdichten van aardrakende bouwdelen 

Waterdichtheid W2A
Scheuroverbrugbaarheid CB2
Bestendigheid tegen water geslaagd
Buigzaamheid bij lage temperaturen geslaagd
Correcte tolerantie bij hoge temperaturen geslaagd
Brandbaarheid Klasse E
Drukbestendigheid C2A
Gevaarlijke stoffen NPD 
Duurzaamheid van de waterdichtheid
en het brandgedrag voldaan
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Verpakking: 30 l verpakking 
Opslag:   Vorstvrij, koel en droog, ten minste 

12 maanden houdbaar in originele, 
gesloten verpakking. Aangebroken 
verpakking direct opmaken 

Reinigingsmiddel:   Gereedschap direct met water 
afspoelen. Opgedroogd materiaal is 
moeilijk te verwijderen.

Ondergrond:
De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig, vlak, 
poriënopen zijn, maar het oppervlak moet gesloten 
zijn. De ondergrond moet vrij van grindnesten, 
bellen, openstaande scheuren, graten en vrij van 
hechtingsverminderende stoffen, zoals bijv. stof, sinterlagen 
en losse bestanddelen zijn.  
Dieptes > 5 mm evenals mortelnesten, metselrillen bij 

COMBIDIC®-2K-CLASSIC

metselwerk, open stoot- resp. strekvoegen, afgebrokkeld 
metselwerk, ondergronden met grove poriën of oneffen 
metselwerk moeten vooraf met ASOCRET-M30 worden 
uitgevlakt. Als alternatief kan een egalisatie door het 
uitvoeren van een schraap- resp. vulspachtel worden 
uitgevoerd. Hoeken en randen, moeten worden afgerond 
resp. bij betonbouwdelen achteraf worden afgestoken. 
Sinterlagen in het overgangsbereik wand/vloer moeten 
mechanisch worden verwijderd.

Wand-/vloeraansluiting, inwendige hoeken, voegen:
De vakkundig voorbereide ondergrond met AQUAFIN-1K 
of ASOCRET-M30 in specie-achtige consistentie 
aanbrengen en nat-in-nat een holle kim uit ASOCRET-M30 
met min. ca. 4 cm sectielengte inbedden. In het bereik van 
gebouwscheidingsvoegen wordt de afdichting middels 
ADF-Dilatatievoegband of ASO-Dichtband-2000-S 
versterkt en in de oppervlakafdichting opgenomen.

Benodigd materiaal:
Waterinwerkingsklassen
(DIN 18533)

Belasting
WTA-infoblad

Droge laag-
dikte (mm)

Natte laag-
dikte (mm)

Aanbreng-
hoeveelheid
(l/m²)

W1.1-E, W1.2-E
Bodemvochtigheid en niet-drukkend water

DIN 18195-4
Bodemvochtigheid en niet-stuwend 
sijpelwater

3,0 4, 0 ≥ 4,0

W2.1-E
matige inwerking van drukkend water

DIN 18195-6
Stuwend sijpelwater en drukkend water

4, 0 5, 0 ≥ 5,0

W3-E
Niet-drukkend water op met aarde bedekte 
plafondoppervlakken

DIN 18195-5
Niet-drukkend water, 
matige belasting

4, 0 5, 0 ≥ 5,0

W4-E*
Spatwater op wandsokkel en capillair water 
in en onder aardrakende wanden

Sokkelafdichting/wandopstandbereik 3,0 4, 0 ≥ 4,0

Verlijmingen isolatieplaten 1 – >1,3

Egalisatielagen 1 – >1,3

Een mogelijk hoger verbruik bij oneffen ondergronden en handgemaakte welvingen moeten in acht worden genomen

* Bitumendiklaag afdichtingen zijn conform DIN 18533 niet toegestaan als dwarsdoorsnede-afdichting.
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Doorvoeren:
In de waterbelastingklasse W1.1-E resp. W1.2-E moeten 
doorvoeren middels holle kim op de leidingen resp. buis-
doorvoeringen worden aangesloten. Als alternatief kunnen 
afhankelijk van de nominale diameter  
ASO-Dichtmanchette-boden, ASO-Dichtmanchette-wand
of ADF-Buismanchette worden gebruikt.  
De hieropvolgende vlakafdichting moet ten minste 5 cm 
op de buisdoorvoer worden uitgevoerd. 

In de waterbelastingklasse W2.1-E en W3-E 
moeten doorvoeringen met geschikte lijm- of losse 
-/vaste flensconstructies worden gebruikt en in 
de oppervlakafdichting worden opgenomen. 
Overeenkomstig de gegevens van de DIN 18533 moet 
in het bereik van de flensconstructies een verhoogde 
drooglaagdikte van 5 mm worden uitgevoerd. Door het 
gebruik van afstandhouders moet worden gewaarborgd 
dat er geen laagdikteonderschrijding van 4 mm na het 
verspannen van de losse flens ontstaat.

Spatwater/sokkelbereik:
In het bereik van de spatwaterzone moet de afdichting 
tot ten minste 30 cm boven het maaiveld worden 
aangebracht. Na het aanstorten van de grond moet de 
afdichting ten minste 15 cm boven het maaiveld uitsteken. 
Doorgaans wordt deze aansluiting met flexibele, minerale 
afdichtingsmortel, bijv. AQUAFIN-RS300, uitgevoerd om 
een hechtende ondergrond, voor bijv. sokkelpleister etc. 
te verkrijgen. De overlapping van de bitumenlaag op de 
afdichtingsmortel is hierbij ten minste 10 cm.

Verwerking:
Om een goede hechting te verkrijgen, moet de 
ondergrond met een primer van ASOL-FE, 1 : 5 met water 
verdund, worden voorbewerkt. Na volledige droging van 
de primer kan de afdichting COMBIDIC-2K-CLASSIC 
op de deskundig voorbereide ondergrond worden 
aangebracht. Bij betonondergronden met grove poriën 
wordt een schraaplaag aanbevolen om te voorkomen dat 
er zich luchtbellen in de bitumenlaagafdichting ontstaan. 

COMBIDIC®-2K-CLASSIC

In het bereik van de funderingsplaat moet de afdichting 
aan de kopse zijde van de fundering tot ten minste 10 cm 
lager worden uitgevoerd. In de waterbelastingklasse 
W2.1. moet de afdichting tot ten minste 15 cm lager 
worden uitgevoerd.

Voor het mengen van de bitumenlaag moet een roerwerk 
(500-700 min-1) met een geschikte roerpeddel worden 
gebruikt. Eerst de bitumencomponenten een keer kort 
mengen en aansluitend het poeder volledig aan de 
bitumencomponenten toevoegen en tot een homogene 
en klontvrije massa mengen. De mengtijd bedraagt 
ca. 3 minuten. 

De verwerking van COMBIDIC-2K-CLASSIC bij pleister- 
of spuitprocessen met een geschikte spuitinstallatie, bijv. 
HighPump M8 (peristaltische pomp), HighPump Small 
of HighPump Pictor (wormschroefpomp) uitvoeren. 
Informatie daarover kunt u opvragen bij de firma Dittmann 
Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf,  
www.saniertechnik.de

Waterbelastingklasse W1.1-E en W1.2-E:
COMBIDIC-2K-CLASSIC met een spaan in min. 2 
arbeidsgangen aanbrengen. Hierbij kan een dekkend, 
aangebrachte schraaplaag de eerste laag zijn. Voor het 
bereiken van een gelijkmatige laagdikte, idealiter met 
een getande spaan of laagtroffel overeenkomstig de 
grootte, opkammen en met de gladde zijde een gesloten 
oppervlak vormen. De verwerking geschiedt nat-in-nat. 
De drooglaagdikte moet minstens 3 mm bedragen. 

Waterbelastingklasse W2.1-E en W3-E:
COMBIDIC-2K-CLASSIC met een spaan in min. 2 
arbeidsgangen aanbrengen. Op de eerste natte 
afdichtingslaag moet ASO-Versterkingsvlies worden 
ingebouwd. Voor de tweede laag moet de eerste laag 
dusdanig zijn gedroogd dat met het aanbrengen van 
de volgende laag geen beschadiging kan ontstaan. 
De drooglaagdikte moet minstens 4 mm bedragen.
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COMBIDIC®-2K-CLASSIC

Controle van de afdichting:
Er moet doorgaans een laagdiktecontrole uitgevoerd en 
gedocumenteerd worden. In de waterbelastingklasse 
W2.1-E moet de natte laagdikte en volledige 
droging verplicht worden uitgevoerd en worden 
geprotocolleerd. De laagdiktecontrole vindt plaats in 
natte toestand door het meten van de natte laagdikte 
(ten minste 20 metingen per uitvoeringsobject resp. 
ten minste 20 metingen per 100 m). De verdeling van 
de meetpunten moet diagonaal worden uitgevoerd. 
Afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden 
moet de meetpuntdichtheid, bijv. in het bereik van de 
doorvoeringen, overgangen, aansluitingen, worden 
verhoogd. Bij uitvoeringen met het ASO-Versterkingsvlies 
moeten beide laagdiktes afzonderlijk worden 
gecontroleerd.
De controle van de volledige doordroging alsook 
de droge laagdikte wordt uitgevoerd op een 
referentieobject met behulp van de zgn. “Keilschnitt”-
methode. De referentieproef bestaat uit de op het object 
aanwezige ondergrond (bijv. metselsteen, betonnen 
rijplaat) die in de bouwput aanwezig is. 

Drain- en beschermplaten:
Afdichtingen moeten tegen weersinvloeden 
en mechanische beschadiging door geschikte 
veiligheidsmaatregelen/lagen conform DIN 18533 
worden beschermd. Beschermlagen mogen 
geen punt- of lijnvormige druk op de afdichting 
uitoefenen. Noppenbanen zonder beschermlagen of 
golfvormige beschermplaten zijn daarom niet geschikt. 
Beschermlagen pas na volledige doordroging van de 
afdichtingslaag aanbrengen. Bescherm- en drainplaten 
kunnen dotsgewijs met COMBIDIC-1K worden 
gefixeerd en de perimeterisolatie vlakvol en stotend met 
COMBIDIC-2K-CLASSIC of COMBIDIC-2K-PREMIUM 
worden verlijmd. Een drainage conform DIN 4095 
uitvoeren.

Aanstorten bouwplaats:
De bouwplaats pas weer aanvullen na volledige 
doordroging van de bitumenafdichting. 

SF/TET/LiW/KKa/MV

Het aanvullen van de bouwplaats moet conform de 
geldende regels worden uitgevoerd. De grond moet 
laagsgewijs worden aangebracht en verdicht. Hierbij 
moet op worden gelet, dat de beschermlagen niet 
beschadigd raken of van de ondergrond afglijden. 

Aanwijzing:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van COMBIDIC-2K-CLASSIC beschermen.
•  Niet bij regen, optrekkende regel of lucht- en 

ondergrondtemperaturen onder +5 °C verwerken.
•  Negatieve waterdruk kan een bitumineuze afdichting 

niet verdragen. In de gevallen waar dit kan worden 
verwacht, moet eerst met AQUAFIN-1K worden 
afgedicht.

•  Bovenzijden van metselwerk en open vensterbanken 
beschermen tegen indringend water.

•  De aangegeven minimale laagdikte mag op het 
moment van afname nergens worden onderschreden! 

•  De vereiste natte laagdikte mag nergens met meer dan 
100% worden overschreden. 

•  COMBIDIC-2K-CLASSIC moet tot volledige 
doordroging worden beschermd tegen weersinvloeden, 
bijv. regen, vorst, sterk zonlicht etc.!

•  De geldende richtlijnen moeten in acht worden 
genomen!

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!

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.


