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• PE-randisolatie
• Zelfklevend
• Voorkomt geluidbruggen
• Voorkomt mortelbruggen
• Zeer geschikt voor renovatiewerkzaamheden

Toepassing:
RD-SK50 vindt zijn toepassing als isolerende schuimlaag
ter voorkoming van geluids- en mortelbruggen.
Bij juiste toepassing zorgt het voor vrije expansie van
giet- en/of smeervloeren bij wandaansluitingen.
Het wordt toegepast bij producten als:  
SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOPLAN-30-CA,
SOLOPLAN-FA, SOLOCRET-15, SOLOCRET-50 of alle 
producten of toevoegingen uit de ASO-EZ serie.
Daarnaast wordt het ingezet als systeem onderdeel van
de SCHOMBURG ontkoppelingsproducten STEPBOARD
en SOFTSTEP.
Het is voorzien van een zelfklevende strip, die het
bevestigen bijzonder vergemakkelijkt.
Het laat geen nadelige kleefresten zoals mortel e.d.
achter waardoor verdere afwerking probleemloos kan
worden uitgevoerd.

Technische gegevens:
Basis:  PE-Schuim met zelfklevende
 strip en vliesrug
Verpakking:  5 rollen a 20 mtr per doos
Kleur:  grijs met SCHOMBURG
 opdruk
D/H/L:  5mm/50mm/20m
Verwerkingsen ondergrond
Temperatuur:  +5°C tot +30°C
Brandklasse:  B2
Opslag:  droog, 12 maanden, indien
 opgeslagen in gesloten
 originele verpakking

Ondergrond:  
Alle gangbare vlakke ondergonden die geschikt zijn
voor applicatie met nivelleermassa’s.
De ondergrond vooraf gronderen met geschikte primer.
Primer volledig laten drogen.

Verwerking:
1.  Verwijder de beschermstrip van de RD-SK.
2.  De RD-SK op de vlakke ondergrond plakken en
 krachtig aandrukken zodat er geen openingen/gaten
 voor mogelijke ondervloeiingen aanwezig zijn. Na
 deze fixatie wordt de rug tegen de wand gedrukt en
 kunnen er zodoende geen mortel- of geluidbruggen
 meer ontstaan.
3.  Het band wordt aan de uiteinden stomp tegen elkaar
 geplaatst. Ter voorkoming van mortelmigraties dienen
 deze stootvoegen met plakband tijdelijk afgeplakt te
 worden.
4.  Aansluitend kunnen nivelleer werkzaamheden met bijv.
 SOLOPLAN-30-PLUS e.d. worden uitgevoerd.

Attentie:
•   De technische infobladen van additioneel genoemde
 producten dienen ten allen tijde in acht genomen te
 worden.
•   RD-SK niet in contact met oplosmiddelen brengen.
•   De hechtsterkte is ter plekke van de zelfklevende
 RD-SK-50 voet beperkt te noemen. Daarom dienen bij
 hogere verkeers belastingen cq. hechtlaagconstructies
 additioneel advies ingewonnen te worden.
•   De actuele bouwrichtlijnen dienen te worden 

 opgevolgd.
 Deze zijn oa.: 
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 DIN 1055
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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 
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