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ASO®-SB  Art.nr. 2 01616 
Zelfklevend weefselband met cut-protection werking

• bescherming van de dichtbandinleg conform DIN 18534
• zelfklevend
• eenvoudig te verwerken
• goede verwerkingseigenschappen

Toepassing:
Het ASO-SB cut-protection band is een zelfklevende 
textielband, als aanvulling op de dichtbanden 
en reduceert het gevaar voor beschadigingen van 
de dichtbandinleg bij het verwijderen en vervangen 
van oude en/of beschadigde onderhoudsvoegen/
dilatatievoegen. 
De dubbel geweven weefselstructuur fungeert als 
snijwerend over het dichtband. Het ASO-SB snijwerende 
band wordt achteraf op de hechtlaagafdichting 
geïntegreerde ASO-dichtbandtechniek geplakt. 
Toepasbaar bij alle hoek-, dilatatie- en randvoegen.

Technische gegevens:
Basis:   zelfklevend textielband van 

polyamide en aramide, met 
release-liner  

Kleur:  beige, 
 met SCHOMBURG opschrift
Breedte: ca. 50 mm
Breedte van de beschermzone:
 ca. 40 mm
Dikte 
(zonder release-liner):   ca. 0,65 mm
Productgewicht
(zonder release-liner):   ca. 20 g/m1
Temperatuurbestendigheid:  van -5 °C tot +60 °C
Snijbestendigheid, 
conform EN 388: geslaagd
UV-bestendigheid conform
DIN EN ISO 4892-2:  min. 200 uur
Verpakking:   10 m rol, verpakt in omdoos 

Opslag:   24 maanden, koel, droog 
en beschermd tegen zonlicht 
en weersinvloeden

Verwerking:
De release-liner van ASO-SB er af trekken en in het 
midden in het bereik van de dilatatie- en aansluitvoeg 
plakken. De afdichtingsmaterialen moeten zijn uitgehard/
afgebonden.

Aanwijzing:
•  De erkende voorschriften van de bouwtechniek in acht 

nemen.
•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 

worden genomen!  
Dus bijv.:  
DIN 18157 

 DIN 18534 
  De BEB-merkbladen, uitgegeven door het 

Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Duitse 
associatie voor estrik- en vloerbedekkingen). 

  De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes (Verbond 
van de Duitse tegelbranche): 

 [*1] "Hechtlaag tegelafdichtingen"  
 [*3]  "Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren van 

tegels en platen" 
 [*5]  "Keramische tegels en platen, natuursteen 

en betonsteen op cementgebonden 
vloerconstructies met isolatielagen"

 [*6]  "Keramische tegels en platen, natuursteen 
en betonsteen op verwarmde, cementgebonden 
vloerconstructies"
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Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier 
beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving stelt 
de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude zijn 
geldigheid. 
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