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• Bitumen-spuitafdichting
• Naad-, voegloze, flexibele, scheuroverbruggende afdichting
• Geschikt voor alle algemene bouwondergronden
• Snel regenvast
• Radondicht
• Lichte en spaarzame verwerking
•  Zonder voorstrijken op vochtige en droge 

ondergronden toepasbaar
• Afdichtingsmiddel conform EN 15814

Toepassing:
COMBIFLEX-C2/ is geschikt voor het afdichten 
van aardrakende bouwdelen, zoals bijv. kelderwanden 
en vloerplaten, tegen bodemvochtigheid/niet-drukkend 
water en drukkend water. 

Technische gegevens: 
Basis:     2-componenten, 

kunststofgemodificeerde 
bitumen diklaagafdichting

Verwerkings-/ 
Ondergrondtemp.:  +5 °C tot +30 °C
Reactietijd:   ca. 10 seconden
Volledige droging: ca. 48 uur

Scheuroverbrugbaarheid,
conform DIN EN 15812:  > 2 mm (CB2)
Regenvast,
conform DIN EN 15816:  < 4 uur (R3) 
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
Benodigd materiaal:   zie tabel pagina 2
Verpakking: A-component:  180 l verpakking
  B-component:    10 l verpakking
Opslag:   vorstvrij, 6 maanden houdbaar 

in originele, gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking op korte 
termijn opmaken

Reiniging:   Machine na gebruik direct met water 
spoelen. Gedroogd materiaal is moeilijk 
te verwijderen.

Ondergrond:
De ondergrond moet vorstvrij, draagkrachtig, vlak, 
poriënopen maar gesloten oppervlak 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, uitbraken, ondergronden met grove poriën 
of oneffen steenwerk moeten met ASOCRET-M30, 
van te voren worden geëgaliseerd. 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 en voegen: 
De vakkundig voorbereide ondergrond voorpappen 
met AQUAFIN-1K en nat-in-nat een holle kim uit 
ASOCRET-M30 met min. ca. 4 cm sectielengte inbedden. 
In het bereik van gebouwscheidingsvoegen wordt 
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de afdichting middels ADF/ of ASO-Dichtband-2000-S 
versterkt en in de oppervlakafdichting opgenomen.

Doorvoeren:
Doorvoeren moeten 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 minstens 5 cm op de buisdoorvoer worden 
uitgevoerd. Bij drukkend water moeten doorvoeringen 
met geschikte lijmvaste flensconstructies worden gebruikt 
en in de oppervlakafdichting worden opgenomen. 

Overgang 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-RB400, uitgevoerd om 
een hechtende ondergrond, voor bijv. sokkelpleister etc. 
te verkrijgen. De overlapping van de bitumendiklaag op 
de afdichtingsmortel is hierbij ten minste 10 cm

Verwerking:
De verwerking van COMBIFLEX-C2/S met een geschikte 
spuitinstallatie, bijv. HighPump M8 (peristaltische pomp) 
uitvoeren. Informatie daarover kunt u opvragen bij 
de firma Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen 

Neuendorf, www.saniertechnik.de.
 
COMBIFLEX-C2/S in het spuitproces in minst. 
2 arbeidsgangen aanbrengen.
De drooglaagdikte moet bij bodemvochtigheid/niet-
drukkend water minst. 3 mm en bij drukkend water 
minst. 4 mm zijn. Bij betonnen ondergronden wordt 
op de verse COMBIFLEX-C2/S-afdichtingslaag het 
ASO-Systeemvlies-02 zonder overlapping middels een 
vlakspaan of teerborstel lucht- en vouwvrij ingebouwd.

Drain- en beschermplaten: 
Afdichtingen moeten tegen weersinvloeden 
en mechanische beschadiging door geschikte 
veiligheidsmaatregelen resp. beschermlagen 
worden beschermd. Beschermlagen mogen geen 
punt- of lijnvormige druk op de afdichting uitoefenen. 
Noppenbanen zonder beschermlagen en golfvormige 
beschermplaten zijn daarom niet geschikt. Beschermlagen 
pas na volledige doordroging van de afdichtingslaag 
aanbrengen. Bescherm- en afvoerplaten kunnen 
dotsgewijs met COMBIDIC-1K worden bevestigd 
en de omtrekisolatie dient volledig en nauwsluitend met 
COMBIDIC-2K-CLASSIC of COMBIDIC-2K-PREMIUM 
te worden verlijmd.

Aanstorten bouwplaats:
De bouwplaats pas weer aanvullen na volledige 
doordroging van de bitumenafdichting. Het aanvullen 
van de bouwplaats moet conform de geldende regels 
worden uitgevoerd. De grond moet laagsgewijs worden 
aangebracht en verdicht. Hierbij moet op worden 

Benodigd materiaal: 

Waterinwerking Drooglaagdikte (mm) Natte laagdikte (mm) Aanbrenghoeveelheid (l/m²)

Bodemvochtigheid en niet- 
drukkend water

3,0 4,5 ≥ 4,5

Drukkend water 4, 0 6,0 ≥ 6,0

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



3/3 11/20

gelet, dat de beschermlagen niet beschadigd raken 
of van de ondergrond afglijden. 

Aanwijzing:
•   Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

COMBIFLEX-C2/S beschermen.
•  Negatieve waterdruk kan een bitumineuze afdichting 

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

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

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

•   De aangegeven minimale drooglaagdikte mag 
nergens worden onderschreden! 

•   COMBIFLEX-C2/S tot volledige doordroging tegen 
weersinvloeden, bijv. regen, vorst, sterk zonlicht etc. 
beschermen!

•   De geldende richtlijnen en actuele voorschriften 
moeten in acht worden genomen!

 
Geldig veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: BBP10 

SF/KK/MV/Tet/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.


