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• waterdicht
• zeer flexibel
• overpleisterbaar
• voor binnen en buiten te gebruiken
• voor wand en vloer
• compatibel met bitumen

Toepassingsgebieden:
KSK-afdichtband wordt gebruikt voor het beschermen van 
de uiteinden van de banen bij oppervlakken voorzien van 
KSK-afdichtbaan, bij de overgang naar de afdichting van 
de fundering en bij detailverbindingen. KSK-afdichtband 
is bedoeld om binnendringend vocht te voorkomen en is 
door de vliescachering overpleisterbaar.

Technische gegevens:
Basis:   butylrubber met enkelzijdige 

vliescachering
Kleur:  grijs
Dikte:  ca. 0,7 mm
Temperatuur ondergrond/
verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C 
Temperatuur-
bestendigheid:  -5°C tot +60°C
Treksterkte conform 
DIN 527-3: 
  lengterichting: ca. 30 N / 15 mm
  dwarsrichting: ca. 20 N / 15 mm
Rek 
conform DIN 527-3: 
  lengterichting: ca. 50%
  dwarsrichting:  ca. 80%
Leveringsvorm:  rol van 15 m (10 cm breed) 
Opslag:   vorstvrij, koel en droog, 

beschermd tegen zonlicht, druk 
en vocht, min. 12 maanden 

KSK-afdichtband Art.nr. 2 05980
Zelfklevende, vliesgecacheerde afdichtband

Ondergrond:
De af te dichten oppervlakken moeten droog, dragend, 
en vlak zijn en vrij van hechtingverminderende stoffen, 
zoals cementlijm, stof, enz. Op zuigende ondergronden, 
bv. beton, pleister- of metselwerk, moet een primer 
worden aangebracht van ASOL-FE, met water verdund  
tot 1:1. Voor het aanbrengen van de KSK-afdichtband 
moet de primer volledig droog zijn. Bij overgangen naar 
minerale afdichtingen, bv. AQUAFIN-RB400, hoeft niet 
eerst een primer te worden aangebracht. 

Verwerking:
Snijd na het zo nodig aanbrengen van de primer de 
KSK-afdichtband af op de gewenste lengte. Verwijder 
vervolgens de schutfolie aan de achterzijde, verlijm de 
band met 50 mm overlap over het uiteinde van de 
KSK-afdichtbaan en druk het stevig aan. Wij adviseren 
hierbij het gebruik van een schuimrubberen aandrukrol. 
Hierna kan de KSK-afdichtband worden voorzien van 
een pleister- of andere deklaag.

Aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen 

de inwerking van de KSK-afdichtband.
•  Verf en pleister zijn doorgaans niet zo flexibel als de 

KSK-afdichtband. Door uitzettingsverschillen kunnen 
daardoor scheuren ontstaan op de plaats waar het 
afdichtband is aangebracht.

•  KSK-afdichtband moet tot vlak voor verwerking worden 
opgeslagen bij kamertemperatuur, ca. +20 °C, en mag 
uitsluitend bij droog weer worden verwerkt.

•  KSK-afdichtband mag niet in de volle zon worden 
opgeslagen of verwerkt.

•  KSK-afdichtband mag niet worden verwerkt op 
vochtige ondergronden.

•  KSK-afdichtband kan geen negatieve waterdruk 
opnemen. Plaatsen waar dit kan optreden, moeten 
vooraf worden afgedicht met AQUAFIN-1K.
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•  KSK-afdichtband mag niet worden verlijmd of afgewerkt 
met oplosmiddelhoudende producten.

•  KSK-afdichtband is niet geschikt voor permanente 
UV-belasting en moet binnen max. 3 maanden worden 
voorzien van een pleister- of andere deklaag of worden 
afgedekt.

KSK-afdichtband

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.


