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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

17
2 05946

1119-CPR-18187a

EN 13969
KSK-afdichtbaan-FB

Koud-zelfklevende bitumenbaan voor afdichting van bouwwerken 
tegen bodemvocht en water – type A en type T

Brandgedrag  Euro-brandklasse E
Spanning-rekgedrag
 Treksterkte in lengterichting ≥ 200 N/50 mm
 Treksterkte in dwarsrichting ≥ 200 N/50 mm
 Rek in lengterichting ≥ 150%
 Rek in dwarsrichting ≥ 150%
Weerstand tegen statische belasting:  Procedure B: 20 kg
Weerstand tegen doorscheuren  ≥ 100 N
Weerstand tegen stootbelasting ≥ 200 mm (procedure A)
  ≥ 600 mm (procedure B)
Schuifweerstand van de voegnaden  ≥ 200 N/50 mm
Koudbuiggedrag  ≤ -30 °C
Waterdichtheid  doorstaan
Bestendigheid tegen veroudering  doorstaan

• Koud-zelfklevende afdichtfolie
• Direct water- en slagregenvast
• Scheuroverbruggend
• Voor binnen en buiten
• Flexibel en scheurvast conform EN 13969

Toepassingsgebieden:
Voor een betrouwbare afdichting van de stootvoegen 
van de KSK-afdichtbaan. Daarnaast kan het worden 
gebruikt als versterkingsstrook op hoeken en randen en als 
bandage bij buisdoorvoeringen.

Technische gegevens:
Kleur:  zwart
Dikte: 1,5 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg/m2

Scheuroverbrugging:  5 mm (DIN 28052--6)
Koudbuiggedrag:  -30 °C (EN 1109)
Warmtebestendigheid:  +70 °C (EN 52123)
Waterdichtheid: 60 kPa/24 h
Brandgedrag:  Euro-brandklasse E

KSK-afdichtbaan-FB Art.nr. 2 05946
Koud, zelfklevend voegband voor KSK-afdichtingsbanen

Spanning-rekgedrag: 
 Lengterichting:  >200 N/50 mm
 Dwarsrichting:  >200 N/50 mm
 Rek, lengterichting: >150%
 Rek, dwarsrichting: >150%
Weerstand tegen:
 statische Last DIN EN 12730
 (Verfahren B): 20 kg/24 h
 doorscheuren: >100 N
 stootbelasting (valhoogte): > 600 mm
 Schuifweerstand van de 
 voegnaden: > 200 N/50 mm
Dampdiffusie-
weerstand, µ: ca. 71.400
Sd (H2O): ca. 107,1 m
Bestendigheid 
tegen veroudering:  doorstaan
Verwerkingstemperatuur/
temperatuur ondergrond:  +5 °C tot +30 °C
Opslag:   vorstvrij, koel, staand, 

12 maanden in gesloten 
verpakking; aangebroken 
verpakkingen binnen korte 
tijd opgebruiken

Leveringsvorm:  Breedte: 30 cm
   Rollengte: 15 m

Ondergrond:
De af te dichten ondergrond moet droog, dragend en 
vlak zijn, aan het oppervlak vrij van scheuren en bramen 
en vrij van hechtingverminderende stoffen, zoals olie, vet, 
rijp of verf. Metselwerk moet vol en zat gevoegd worden. 
Kiezelophopingen in het beton en de ca. 2 cm diep 
uitgehakte afstandhouders moeten met ASOCRET-M30 
worden opgevuld. Randen en hoeken moeten worden 
afgerond. 
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Verwerking:
De ondergrond gronderen met ASOL-FE conform het 
technische infoblad. Laat dit voor het verlijmen volledig 
drogen. Bij het afwerken van de stootvoegen van 
KSK-afdichtbaan hoeft niet eerst gegrondeerd te worden.
Snijd de KSK-afdichtbaan-FB op de juiste lengte af en rol 
de afgesneden strook weer op. 
Verwijder de schutfolie aan het begin van de strook, 
richt de KSK-afdichtbaan-FB in de juiste richting uit op de 
voorbereide ondergrond en druk het begin van de strook 
aan. Verlijm de rest van de strook door de schutfolie 
verder te verwijderen en de strook zonder vouwen of 
luchtbellen aan te drukken. Ten slotte de strook krachtig 
aandrukken met een rubberen rol. De overlap moet 
minimaal 8 cm breed zijn.

Aanwijzingen:
•  KSK-afdichtbaan-FB moet tot vlak voor verwerking 

worden opgeslagen bij kamertemperatuur, ca. +20 °C, 
en mag uitsluitend bij droog weer worden verwerkt.

• Sla het materiaal niet op in de volle zon.
• Verwerk het niet op vochtige ondergronden.
•  Bitumineuze afdichtmaterialen kunnen geen negatieve 

waterdruk opnemen. Plaatsen waar dit kan optreden, 
moeten vooraf worden afgedicht met AQUAFIN-1K.

•  De KSK-afdichtbaan-FB mag niet worden verlijmd of 
afgewerkt met oplosmiddelhoudende producten.

KSK-afdichtbaan-FB

SF/TAN/TM/KKa/MV

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.


