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EN 14967
KSK-afdichtbaan

Koud-zelfklevende bitumenbaan als vochtwerend membraan

Waterdichtheid  doorstaan

Weerstand tegen stootbelasting  ≥ 200 mm (procedure A) 
≥ 600 mm (procedure B)

Bestendigheid tegen chemicaliën doorstaan

Bestendigheid tegen veroudering  doorstaan

Koudbuiggedrag ≤ -30 °C

Brandgedrag Euro-brandklasse E
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1119-CPR-18187a

EN 13969
KSK-afdichtbaan

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

KSK-afdichtbaan Art.nr. 2 05041
Koud-zelfklevende bitumenbaan

• koud-zelfklevende afdichtfolie
• direct water- en slagregenvast
• scheuroverbruggend
• voor binnen en buiten
• flexibel en scheurvast
• radondicht

Toepassingsgebieden:
Voor een veilige afdichting van aardrakende 
wandoppervlakken en vloerplaten overeenkomstig DIN 
18533-2, waterinwerkingsklassen W1.1-E , W1.2-E en 
W4-E. Als afdichting onder dekvloeren overeenkomstig 
DIN18534-2, waterinwerkingsklassen W0I tot W2-I. 
Daarnaast inzetbaar als waterkering  voor L- en 
Z-afdichtingen bij spouwmuren (EN 14967).

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
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
 (procedure B): 20 kg/24 h
 doorscheuren: >100 N
 stootbelasting (valhoogte): > 200 mm (procedure A)
 stootbelasting (valhoogte): > 600 mm (procedure B)
Schuifweerstand van de 
 voegnaden: > 200 N/50 mm
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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, 

beschermd tegen zonlicht, 
druk en vocht, 12 maanden

Leveringsvorm:  15 m2 (breedte 1 m,  
lengte 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. 
Beschadigingen in het beton, zoals uitgebroken delen
en kiezelophopingen moeten met ASOCRET-M30 
worden opgevuld. Randen moeten worden afgekant en 
hoeken afgerond. 

Verwerking:
1. Binnenhoeken, wand-/vloeraansluitingen
Voorstrijken met smeuïge AQUAFIN-1K of 
ASOCRET-M30 en nat-in-nat een holle plint aanbrengen 
van ASOCRET-M30. Na uitharding dit gedeelte incl. de 
kopse zijde aan de onderkant afwerken met 
AQUAFIN-1K.

2. Primer:
De ondergrond gronderen met ASOL-FE, afhankelijk van 
de zuigkracht van de ondergrond met water verdund tot 
max. 1:1. Laat de primer voor het verlijmen van de KSK-
afdichtbaan volledig drogen. Lijm een kleine strook van de 
afdichtbaan op de gedroogde primer om de hechting te 
controleren. Druk de strook goed aan en trek deze weer 
los. Wanneer hierbij meer dan 50% van de primer van 

KSK-afdichtbaan 

de ondergrond wordt losgetrokken, is de hechting nog 
onvoldoende. Het afdichten met de afdichtbaan moet dan 
worden uitgesteld.

3. Verwerking:
Op alle voegen, randen, hoeken en overgangen moet, 
voorafgaand aan het aanbrengen van de hele banen, 
een 30 cm brede versterkingsstrook van de KSK-
afdichtbaan-FB worden aangebracht. Als alternatief kan 
de verstevigingsstrook ook worden gesneden uit de  
KSK-afdichtingsbaan. Lijm de KSK-afdichtbaan na 
verwijdering van het schutpapier zonder vouwen of 
luchtbellen op de correct voorbereide, droge ondergrond 
en druk deze krachtig aan met een rubberen rol o.i.d. 
Verwijder waar de banen elkaar overlappen de 
schutfolie van de afdichtstrook en breng de volgende 
baan aan met een minimale overlap van 8 cm breed.
Bij aansluitingen is een minimale overlapping van 10 cm 
vereist. Afhankelijk van het object of bouwdeel kunnen de 
afdichtbanen ook met stootvoegen worden aangebracht. 
De stootvoegen moeten vervolgens met KSK-afdichtbaan-
FB worden afgedekt. De uiteinden van de banen moeten 
met pleisterprofielen of wandaansluitprofielen worden 
beschermd tegen losraken en binnendringend vocht. Als 
alternatief kunnen de uiteinden van de banen worden 
beschermd met KSK-afdichtband.

4. Bescherming:
Afdichtingen moeten conform DIN 18533 worden 
beschermd tegen weersinvloeden, bv. volle zon, regen en 
vorst, en tegen mechanische beschadigingen, door een 
passende bescherming, bv. afscherm- of drainageplaten. 
De bescherming mag geen punt- of lijnlast uitoefenen op 
de afdichting. Verlijm de afscherm- of drainageplaten met 
COMBIDIC-1K, perimeterisolatie over het volledige 
oppervlak met COMBIDIC-2K-CLASSIC of 
COMBIDIC-2K-PREMIUM. Drainage moet worden 
uitgevoerd conform DIN 4095.
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Aanvullen van de bouwput:
Het aanvullen van de bouwput moet worden uitgevoerd 
conform de geldende richtlijnen. Het aanvulmateriaal moet 
laagsgewijs worden aangebracht en verdicht. Hierbij 
moet ervoor worden gezorgd, dat de bescherming niet 
wordt beschadigd of wegglijdt.

Aanwijzingen:
•  KSK-afdichtbaan 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 of 
ASOCRET-M30.

•  Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen 
de inwerking van de KSK-afdichtbaan.

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

KSK-afdichtbaan

SF/TAN/TM/KKa/MV

De rechten van de koper met betrekking tot de kwaliteit van onze materialen zijn vastgelegd in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor toepassingen die uitgaan boven hetgeen 
hier is beschreven, kunt u contact opnemen met onze technische adviesdienst. Adviezen moeten schriftelijk zijn bevestigd om juridisch bindend te zijn. De productbeschrijving ontslaat de 
gebruiker niet van zijn zorgplicht. Bij twijfel moet een proefvlak worden gemaakt. Met de uitgave van een nieuwe versie van dit document verliest deze versie haar geldigheid.  


