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INDUFLEX-PS INDUFLEX-VK-TKF-2000mv Art.nr. 2 06414
Polysulfide voegendichtmiddel, middel visceus

• Elastisch
• Zelfnivellerend
• Niet aflopend tot 10% helling
• Trillingsdempend
• Stabiel tegen druk-, trek- en schaarbelasting
•  permanent stabiel tegen verzakkingen tot ≤ 3 mm 

van de tramrails
•  Trekbelastingen in cirkelbogen < 70 m van de 

tramrails worden veilig geabsorbeerd
•  Gewaarborgde hechting met beton, 

cementdekvloeren, granietbestrating, asfalt en staal
•  Aantoonbaar goede hechting op verschillende 

contactelementen in de tramrail-constructie
•  Vloeistofdicht onder permanente vervorming
• Hoge chemicaliënbestendigheid
• Hydrolyse-, UV- en weersbestendig
•  Gewaarborgde hechting bij uitgereageerde 

polysulfide-voegendichtmiddel
• Hoge gebruiksduur (onderhoudsvrije tijd)
• Oplosmiddelvrij

Toepassing:
INDUFLEX-PS wordt gebruikt voor binnenshuis en 
buitenshuis als voegmiddel voor de elastische afdichting:

•  Bij de aanleg van tramrails tussen de spoorstaven en 
de rijbaanbekleding, onder meer bij granietsteen of 
gesneden/gefreesd asfalt

•  Voor vloer- en verbindingsvoegen tussen beton/
metaalcomponenten en gesneden asfalt bij mechanische 
belasting door verkeer of voetgangersverkeer

•  Bij parkeergarages, keldergarages, betonnen 
grootvlakken

• In de wegenbouw, op parkeerdekken, vliegvelden, etc.
• Opslag- en productiehallen
•  Geschikt voor horizontale vloerverbindingen met een 

hellingshoek tot max. 10%
• Geschikt voor voegbreedtes tot 65 mm

Technische gegevens:
Basis: 2-comp. polysulfide
Kleur: grijs
Viscositeit*: gietgeschikt-middel visceus
Dichtheid*: ca. 1,60 g/cm3

Mengverhouding: 100 : 6 gew.-deel 
Gehalte vaste stoffen: 100%
Omgevings- en 
ondergrondtemperaturen:   min. +5 °C 

max. + 40 °C 
bij max. 80% rel. 
luchtvochtigheid

Verwerkingstijd*: ca. 60–90 min.
Uithardingstijd*: ca. 24–48 uur
Voegbreedte:  minst. 10 mm tot max. 65 mm
Weerstandsvermogen: ca. 90%
Volumevermindering: < 5%
Max. toegestane vervorming:  ca. 25% van de 

voegbreedte +10 °C 
onderdelentemperatuur

Rekspanningswaarde*: ca. 0,21 N/mm2

Breukrek: ca. 350%
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +120 °C
Shore-A-hardheid: ca. 25

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid
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Voegendichtmiddel voor brandstofbestendige voegen 
in betonplaten en andere verkeersoppervlakken

Brandbaarheid Klasse E

Hechtvermogen  Geen uitval bij 
 -20 °C ≤ 0,6 MPa

Hecht- en rekvermogen trekmodule bij 100% rek 
 bij +23 °C ≥ 0,15 MPa 
 bij -20 °C ≤ 0,6 MPa

Weerstandsvermogen ≥ 70%

Hecht- en rekeigenschappen na opslag  
in vloeibare chemicaliën Klasse B, C en D Geen uitval

Bestendigheid tegen hydrolyse Geslaagd

Kunstmatige verwering door UV-straling Geslaagd

Bestendigheid tegen vuur Geslaagd
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Reiniging:  Gereedschap direct na 
gebruik zorgvuldig met 
ASO-R001 of aceton 
reinigen.

Verpakking:  10 l 
 Component A en 
component B bevinden 
zich in een afgestemde 
mengverhouding. 

Opslag:   Vorstvrij, koel en droog, 
≥ +10 °C tot +25 °C, 
18 maanden, in originele 
gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking 
direct verbruiken.

Ondergrond:
De te verwerken contactoppervlakken moeten
• droog, stevig, draagkrachtig en slipbestendig zijn 
•  vrij zijn van loszittende en hechtingsverminderende 

stoffen, zoals bijv. stof, pulp, vet, olie, weekmakers, 
rubberen slijtdeeltjes, roest, verfresten etc.

• beschermd zijn tegen achterwaartse vochtinwerking.

Ondergrondvoorbereidingen moeten overeenkomstig 
DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de geschiktheid van de te bewerken 
ondergrond moeten daartoe geschikte mechanische 
processen, zoals bijv. frezen, slijpen, granulaatstralen, 
etc. worden gebruikt, waarmee een gestructureerd, 
open poreus oppervlak wordt bereikt.

Overeenkomstig de desbetreffende ondergrond moet er 
aan de volgende criteria worden voldaan:

Cementgebonden oppervlakken:
• Kwaliteit van het beton: minst. C 20/25
• Kwaliteit van de dekvloer:  minst. EN 13813 

CT-C25-F4
• Hechtvastheid: > 1,5 N/mm2

•  Leeftijd: minst. 28 dagen

Natuursteenbestrating:
• Steenkwaliteit:  conform TL Min-StB + 

DIN EN 1342
Gietasfalt: 
• Kwaliteit van het asfalt: 11S/PmB 45A
Metaalhoudende oppervlakken:
• Reinheid staaloppervlak: minst. SA 2½

Opmerking:
De constructieve voorwaarden van de voegenvorming 
moeten overeenkomstig DIN 18540, resp. het IVD-
merkblad nr. 1 moeten in acht zijn genomen en 
in de bouw worden gecontroleerd. Met name de 
voegbreedte moet dusdanig zijn gemeten dat de totale 
beweging van de voeg niet hoger is dan dat deze 
geschikt is voor het afdichtmiddel.

Bij componenten die aan het verkeer zijn blootgesteld, 
moeten de voegranden door afschuining op het 
voegen worden voorbereid. De afschuining mag niet 
worden gevuld. Bij een hoge waterdruk adviseren wij 
om het rondschuim ASO-SR opnieuw te bekleden met 
een aanvullende, stabiele bekleding (bijv. door het 
instrooien van zand en/of styrodur-strookinleg).

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) worden in 
afgestemde mengverhouding geleverd. Het B-component 
wordt toegevoegd aan het A-component. Let op dat de 
verharder zonder resten achter te laten uit de bus loopt. Het 
mengen van de beide componenten moet met een geschikt 
roerapparaat bij ca. 300 omw./min. (bijv. boormachine 
met roerwerk/blikroerder) worden uitgevoerd. Daarbij is het 
belangrijk dat ook vanaf de zijkanten en vanaf de bodem 
wordt geroerd, zodat de verharder gelijkmatig wordt 
verdeeld. Er moet zo lang worden geroerd tot het mengsel 
homogeen (sluiervrij) is; mengtijd ca. 8 minuten.
De materiaaltemperatuur moet bij het mengen ca. +15 °C 
zijn. Het vermengde materiaal niet uit de leveringsbus 
verwerken! De massa in een schone mengbak gieten en 
nogmaals zorgvuldig roeren.
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Applicatiemethode/verbruik:
1.  In de voorbereide voegruimte het rondsnoer  

ASO-SR aanbrengen. Let hierbij op dat het vulsnoer 
niet beschadigd raakt.

2.  Bij gebruik bij aanleg van tramrails (met spoorstaven als 
voegondergrond) moet ook in acht worden genomen, 
dat een hechting aan drie kanten wordt vermeden, door 
onderin de voeg een foliestrook te plaatsen.

3.  Grondering van de voegkanten: 
Minerale, sterk zuigende voegkanten moeten eerst 
met INDU-primer-S, niet zuigende voegkanten met 
INDU-Primer-N, asfalt-contactoppervlakken met 
INDU-Primer-A worden gegrond.

4.  Voorafgaand aan het vervoegen moeten de 
voegranden worden beschermd met tape.

5.  Aanbrengen van het voegmiddel: 
Het homogeen gemengde afdichtmiddel wordt 
in het gietproces luchtvrij in de voegen gevuld en 
gladgestreken. Opkomende luchtbellen moeten 
binnen de verwerkingstijd worden verwijderd met 
behulp van een gladspaan of een zachte kwast.

Het materiaalverbruik van INDUFLEX-PS kan als volgt 
worden berekend:
Voegbreedte (mm) × Vuldiepte van het afdichtmiddel 
(mm) = Benodigde hoeveelheid afdichtmiddel (ml) per 
strekkende meter aan voeg.
Voorbeeld:
Voegbreedte 20 mm en vuldiepte 17 mm = 340 ml/m1 
benodigde afdichtmiddel
Tijdens de uithardingstijd moeten vroegbelastingen
(bijv. zeer hoge temperatuurverschillen; 
verkeersbelastingen
met direct contact) worden uitgesloten.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 

Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt ook 
verhoogd bij lage temperaturen.

•  Kleuren: Gering kleurverschil, veroorzaakt door 
verschillende productbatches en schommelingen 
in de grondstof zijn onvermijdelijk. Bij coatings- en 
voeg-gietwerkzaamheden dient dit in acht te worden 
genomen. Afgrenzende oppervlakgedeeltes moeten 
worden uitgevoerd met dezelfde productiebatch 
(hetzelfde chargenr van de geleverde verpakking) 
worden uitgevoerd.

•  De hechting van de afzonderlijke lagen onderling kan 
door inwerking van vocht en verontreiniging tussen 
de afzonderlijke arbeidsgangen aanzienlijk worden 
verstoord. Coatings- en voeg-gietwerkzaamheden 
vereisen een ondergrondtemperatuur van minimaal 
3 °C boven de dauwpunttemperatuur.

•  Als na het aanbrengen van de primer een 
langere wachttijd optreedt, moet het gegronde 
oppervlak goed worden gereinigd en grondig 
worden geschuurd. Vervolgens de primer opnieuw 
aanbrengen.

•  De gietoppervlakken moeten na applicatie 
gedurende 4–6 uur worden beschermd tegen 
vochtigheid (bijv. regen, dooiwater).

•  Een verse gietmassa op een grondig gereinigde, 
reagerende voeg-gietverbinding kan worden 
aangebracht zonder extra grondering van de 
bestaande voeg-giet.

•  De aangegeven verbruikshoeveelheden zijn 
berekende gemiddelde waarden zonder 
toevoegingen voor de ruwheid en de zuigkracht 
van oppervlakken, niveau-egalisatie en 
restmateriaal in de vaten. Wij raden een berekende 
veiligheidsbijtelling van 10% aan bij de berekende 
verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch 
infoblad worden vermeld, mogen pas na ruggespraak 
en schriftelijke bevestiging met resp. door de 
technische service van SCHOMBURG worden 
uitgevoerd.

•  Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 150106.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!

CJ/KD/AnW

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinfor-
matie 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.
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Chemicaliënbestendigheid van INDUFLEX-PS

Te
stg

ro
ep

Mediagroep Classificatie

≤ 8 uur ≤ 72 uur ≤ 3 M

1 Benzine volgens DIN EN 228 met een maximaal (bio)ethanolgehalte van 5 vol.% volgens DIN EN15376  ■

1a
Benzine volgens DIN EN 228 en DIN 51626-1 met toevoeging van biobrandstofcomponenten volgens 
richtlijn 2009/28/EG tot een totaalgehalte van max. 20 vol.% (incl. gr. 1)

  ■

2 Luchtvaartbrandstoffen (kerosine) ■

3

- Stookolie volgens DIN 51603-1
- Ongebruikte verbrandingsmotoroliën
- Ongebruikte transmissieoliën voor auto's
-  Mengsels van verzadigde en aromatische koolwaterstoffen met een aromatengehalte van ≤ 20 ma.-% 
en een vlampunt > 55 °C.

  ■

3a
Dieselbrandstoffen (conform DIN EN 590)
met max 5 vol.% biodiesel (FAME conform DIN EN 14214)

  ■

3b
Dieselbrandstoffen (conform DIN EN 590)
met toevoeging van biodiesel (FAME volgens DIN EN 14214) tot een totaalgehalte van max. 20 vol.%

 ■

4
Alle koolwaterstoffen en benzeenhoudende mengsels met maximaal 5 vol.% benzeen, behalve brandstoffen
(incl. gr. 2,3, 4b, met uitzondering van gr. 1, 1a, 3b en 4a)

■

4a Benzeen en benzeenhoudende mengsels ■

4b Ruwe oliën  ■

4c Gebruikte verbrandingsmotoroliën en gebruikte transmissieoliën voor auto's met een vlampunt > 55 °C  ■

5
Eenwaardige en meerwaardige alcoholen met max. 48 vol.% methanol en ethanol, glycol, polyglycolen en 
hun mono-ethers (incl. gr. 5b)

 ■

7
Alle organische esters en ketonen, behalve biodiesel
(incl. gr. 7a)

■

7a Aromatische esters en ketonen, behalve biodiesel  ■

7b Biodiesel conform DIN EN 14214 ■

8 Waterige oplossingen van alifatische aldehyden tot 40% ■

8a Alifatische aldehyden en bijbehorende waterige oplossingen ■

9
Waterige oplossingen van organische zuren (carbonzuren) tot 10% en de zouten daarvan (in waterige 
oplossing)

■
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Chemicaliënbestendigheid van INDUFLEX-PS

Te
stg

ro
ep

Mediagroep Classificatie

≤ 8 uur ≤ 72 uur ≤ 3 M

10
Anorganische zuren (minerale zuren) tot 20% alsook zuur hydrolyserende, anorganische zouten in waterige 
oplossing (pH < 6), met uitzondering van vloeibare zuren en oxiderende zuren en de zouten daarvan

■

11
Anorganische logen alsook alkalisch hydrolyserende anorganische zouten in waterige oplossing (pH > 8), 
met uitzondering van ammoniakoplossingen en oxiderende oplossingen van zouten (bijv. hypochloriet)

■

12 Waterige oplossingen van anorganische niet-oxiderende zouten met een pH-waarde tussen 6 en 8 ■

13 Aminen en hun zouten (in waterige oplossing) ■1

Skydrol ■

Adblue, max. 35% ureum in waterige oplossing ■

Brandstof E85, meng 85% bio-ethanol met 15% benzine ■

1) max. 24 uur; (legenda: M = maanden)

Alle gegevens zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden bij 20 °C. Afwijkingen door hogere temperaturen, plaatselijke 
omstandigheden en omgevingsvoorwaarden zijn mogelijk. Lichte, optische oppervlakveranderingen of geringe opzwelling zonder de 
functionaliteit van de afdichting te beïnvloeden, moeten daarbij niet worden uitgesloten. Bij twijfel adviseren wij een objectgerelateerde 
geschiktheidscontrole. Er moet voor worden gezorgd dat in geval van schade de uittredende vloeistof zo snel mogelijk en binnen de 
maximaal toelaatbare blootstellingsduur uit het afdichtingsoppervlak wordt verwijderd!

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.


