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• Gebruiksklaar
• Zeer emissiearm
• Oplosmiddelvrij
• Kwast-, rol- en spachtelbaar
• Dampdiffusie-open
• Sneldrogend
• Elastisch en waterondoorlatend
• Voor binnen
• Hechtlaagafdichting (AIV) confom DIN 18534

Toepassing:
Naad- en voegloze afdichting onder tegels in vochtige 
ruimtes, waar waterdichtheid vereist is, zoals bijv. in 
badruimtes en keukens, privé en openbare sanitaire 
ruimtes.
SANIFLEX is geschikt voor wandvlakken in de 
vochtigheidsklasse A conform bouwtoezichtelijke 
testcriteria en waterinwerkingsklasse WO-1, W1-1 en op 
wandvlakken waterinwerkingsklasse W2-1 conform 
DIN 18534 deel 3 en ZDB-merkblad 
„hechtlaagafdichtingen“.
Verder geschikt voor vochtigheidsklasse A0 conform 
ZDB-Merkblad „Verbundabdichtungen“ voor wanden 
en vloeren. In wand-vloer aansluitingen de elastische 
vlakafdichting versterken met ASO-Dichtband-2000 resp. 
ASO-Dichtband-120.
SANIFLEX is geschikt voor toepassing in binnenruimtes 
conform de AgBB-criteria (Duitse norm vwbt de Vluchtige 

SANIFLEX Art.-nr. 2 05004
Vloeibare dichtingsfolie, spachtel-, kwast- en rolbaar

Organische Stoffen in bouwproducten) en de Franse 
VOC-regelgeving alsmede het Belgische Koninklijke 
Decreet C-2014/24239). Zeer emissiearm conform 
de GEV-EMICODE hetgeen doorgaans tot positieve 
beoordeling leidt in het kader van Bouwcertificatiesytemen 
conform DGNB, LEED, BREEAM, HOEQ. Hoogste 
kwaliteitsdrempel 4, regel 8 conform DGNB-criterium 
„ENV 1.2 Risico voor het lokale milieu“.

Technische gegevens:
Basis: oplosmiddelvrij polymeerdispersie 

met  carbonatische vulstoffen
Verpakking: · 5-, 12- en 20- kg verpakking in 

de kleur oker
· 5- en 20- kg verpakking in de 
kleur grijs

Kleur: oker en grijs
S.G.: ca. 1,4 g/cm3

Verwerkingstijd*): ca. 60 minuten
Ondergrond-/ 
verwerkingstemp: +5 °C tot +30 °C
Brandklasse conform 
DIN EN13501-1: E
Scheuroverbrugging  
naar DIN 28052-6, 
0,4 mm scheur
24 uur test: doorstaan
Sd-waarde: ca. 2 m
Test: Algemeen bouwtoezichtelijk 

testrapport voor vloeibaar te 
verwerken afdichtingstoffen in 
combinatie met tegels en platen. 
Kiwa testbericht 
MPA P11140-3/17-493, 
emissietesten conform 
GEV- EMICODE, AgBB-schema, 
Franse VOC-verordening en de 
Belgische Koninklijke verordening 
CSTB getest (Avis Techniques 
13/16-1328) 
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KIWA MPA 
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NL Dresden

 zeer emissiearm
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Materiaalverbruik/
minimale-droge 
laagdikte: 1,2 kg/m2/ca. 0,5 mm

Droge laagdikte meerverbruik bij oneffen ondergronden is niet ingecalculeerd.

Belastbaarheid*): door belopen na ca. 1 dag, met 
tegels overwerkbaar na ca. 1 dag

*) bij +23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Opslag: vorstvrij, 15maanden; in originele 
gesloten verpakking, aangebroken 
verpakkingen kortstondig opwerken

Reiniging: Gereedschapen in verse toestand met 
water, opgedroogd materiaal met 
ASO-R003 oplossen en afschrapen

Ondergrond:
Geschikt zijn alle vlakke, draagkrachtige vlakken, welke 
met tegels en platen afgewerkt worden en waarop 
een tegelafdichting aangebracht kan worden. Verder 
moet de ondergrond geschikt zijn vochtigheidsklasse/
waterinwerkingsklasse conform ZDB-merkblad (*) resp. 
DIN 18534-1/3.
De ondergrond moet draagkrachtig zijn, voldoende vlak 
conform DIN 18202, vrij van doorlopende scheuren 
en ontdaan van scheidende substantues zoals bijv. olie, 
sinterlagen en losse bestanddelen. Daarnaast moet deze 
een vergaand gesloten oppervlak hebben en een bij de 
ondergrond passende oppervlaktestructuur en vastheid. 
Maatgevend voor de ondergrond, de voorbewerking en 
de verwerking is de DIN 18157, deel 1.
Scheuren vakkundig beoordelen en evt. vooraf 
constructief, bijv. met ASODUR-K900 of
ASODUR-GH-S sluiten.

Pleisterlagen conform DIN EN 998-1, vastheidsklasse  
CS I tot CS IV moeten een minimale drukvastheid 
hebben van 2,5 N/mm2 en geschikt zijn als basis voor 
tegelverlijming in de respectievelijke belastingklasse 
conform ZDB-merkblad (*) resp. waterinwerkingsklasse 
conform DIN 18534-1/3.

Systeembestanddelen Voor vochtigheidsklasse A
conform proefcriteria van 
het DIBt (PG-AIV-F) en 
waterinwerkingsklassen
W0-I, W1-1 en wandvlak-
ken W2-I conform DIN 
18534-deel 3 en
ZDB-Merkblad [*1]

SANIFLEX ×

ASO-Unigrund-K ×

ASO-Unigrund-GE ×

ASO-Unigrund-S ×

ASO-Unigrund-D ×

ASO-DB-Standaard ×

ASO-Dichtband-2000 ×

ASO-Dichtband-2000-S ×

ASO-Dichtband-2000-Sanitär ×

ASO-Dichtband-2000-hoeken,
(90°, inwendig,uitwendig)

×

ASO-Dichtband-2000-S-hoeken,
(90°, inwendig,uitwendig)

×

ASO-Dichtband-2000-T-stuk, -Kreuzung ×

ASO-Dichtmanchette-Vloer/-Wand ×

ASO-Dichtband-120 ×

ASO-Dichtmanchette-W ×

ASO-Dichthoek-I/-A ×

ASO--Afschothoek ×

ASO-Dichtmanchette-B ×

ASO-Aansluitdichtband ×

ASO-Aansluitdichthoek-I ×

ASO-Aansluitdichthoek-MULTI ×

UNIFIX-S3 ×

LIGHTFLEX ×

MONOFLEX ×

MONOFLEX-fast ×

MONOFLEX-white ×

MONOFLEX-white veredeld in de  
mengverhouding 3:1 met UNIFLEX-F

×

MONOFLEX-XL ×

ASODUR-EK98-Vloer/-Wand ×
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Zuigende en licht zuigende ondergronden gronderen 
met ASO-Unigrond-GE, ASO-Unigrund-S of  
ASO-Unigrond-K (1 : 3 met water verdund). 
Hoogteverschillen in de ondergrond en vochttransport 
vanaf de onderzijde moeten uitgesloten zijn.

Oneffenheden voorafgaand aan het verwerken van 
SANIFLEX uitvlakken, dit kan uitgevoerd worden met 
SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOCRET-50 of SOLOCRET-15.

In vochtbelaste ruimtes moet een afschot van min. 1,5 % in 
de afwateringsrichting gemaakt worden.

Bodemafvoeren moeten zijn voorzien van een 
dunbedflens met minimale omloopbreedte van 5 cm en 
bestaan uit te verlijmen materiaal zoals bijv. RVS, messing 
of PVC-U.
Verwarmde dekvloeren moeten voorafgaand aan de 
tegelapllicatie conform de erkende regels der techniek 
tegelrijp worden opgestookt. De ondergrond dient voor 
aanvang van lijmwerkzaamheden op restvochtgehalte 
middels een CM-apparaat gecheckt worden. De CM 
meting dient volgens de FBH-AD richtlijnen te worden 
doorgevoerd.
Het restvochtgehalte mag bij toepassing op:
• Cementdekvloer (CT) ≤ 2,0 % op isolatie of 

scheidingslaag
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming ≤ 0,5 %
• Anhydriet (CA) met vloerverwarming ≤ 0,3%
het genoemde percentage niet te boven stijgen.
Calciumsulfaatgebonden kunnen in privébaden 
zonder bodemput geaccepteerd worden, moeten 
wel geschuurd en afgezogen worden  en zoals alle 

calciumsulfaatgebonden ondergronden, gegrondeeerd 
met ASO-Unigrond-GE, ASO-Unigrund-S of 
ASO-Unigrund-K (1: 3 met water verdund).

Verwerking:
1. De ondergrond met ASO-Unigrond-GE,  

ASO-Unigrund-S of ASO-Unigrund-K 
(1:3 tot 1: 4 met water verdund), gronderen.

2. Na doordroging van de grondering SANIFLEX 
onverdund aanbrengen met een vlakspaan, blokwitter 
of vachtroller. Wordt deze gespachteld dan een 4-mm 
vertanding nemen en vervolgens afspanen. 
Niet dekkende plekken nabewerken. Een natte 
laagdikte van 1,0 mm resulteert in een droge laagdikte 
van 0,6 mm. Applicatie met roller of borstel in 
belastingklasse A, vereist minimaal 2 arbeidsgangen. 
Bij een hechtlaag conform DIN 18534 deel 3 de 
arbeidsgangen in 2 kleuren (oker/grijs) uitvoeren. De 
voorgaande laag moet doorgedroogd zijn alvorens 
de nieuwe laag wordt uitgebracht. Een mogelijk 
meerverbruik vanwege oneffen ondergronden en 
handmatige applicatieverschillen incalculeren.

3. Voor een waterdichte afwerking van aansluit- en 
dilatatievoegen moeten de systeemcomponenten uit 
ons ASO-Dichtband-assortiment voor de respectievelijke 
belastingklasse toegepast worden. Aan beide 
zijden van de te overbruggen voegen SANIFLEX 
minimaal 2 cm breder als het dichtband opbrengen 
met een 4–6 mm vertanding. Het dichtband in 
de verse laag inbedden en aansluitend met een 
vlakspaan of aandrukroller holleruimte-vrij en kreukvrij 
zorgvuldig in de afdichtlaag aanbrengen. Let op een 
doorlopend vlakvolle vernetting van de materialen! 
Zodanig verlijmen dat er absoluut geen water achter 
het dichtband en de vormdelen kan dringen. Bij 
dilatatievoegen het dichtband lusvormig inleggen. 
Dichtband stootkanten min. 5 tot 10 cm overlappend 
met SANIFLEX kreukvrij en vlakvol verlijmen, overwerken 
en naadloos op de vlakafdichting aansluiten. 
Vormdelen moeten conform bovenstaande worden 

ASODUR-DESIGN ×

SOLOFLEX ×

AK7P ×

CRISTALLIT-FLEX ×

CRISTALLIT-MULTI-FLEX ×

UNIFIX-S3-fast ×
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verwerkt. De onder Systeembestanddelen genoemde 
dichtbanden en vormdelen gebruiken.

4. Tegels en platen verlijmen met systeemcompatible 
tegellijmen.De afdichtingslaag moet op het tijdstip van 
tegelappicatie uitgehard zijn.

5. Tot aan de volledige doordroging mag SANIFLEX 
niet met water belast worden. Van belang is ook dat 
overlappingen waarbij vormdelen (hoekstukken e.d.) 
zijn gebruikt, afhankelijk van omgevingsfactoren, een 
wezenlijk langere uithardingstijd nodig hebben.

Opmerking:
• Niet te behandelen vlakken beschermen tegen de 

inwerking van SANIFLEX!
• Polymeerdispersies kunnen alleen uitharden wanneer 

de ondergrondtemperatuur minimaal 3 K boven 
het dauwpunt van de ruimtetemperatuur ligt en er 
gelijktijdig ventilatie voorhanden is. Om deze reden bij 
ruimtes met een hoge luchtvochtigheid een verlengde 
uithardingstijd inplannen. Bij risico op dauwpunt 
onderschreiding (condensvorming) tot aan het afbinden 
van de afdichting luchtontvochtigers inzetten.

• De technische infobladen van de genoemde producten 
in acht nemen!

• De algemene regels der techniek voor tegelverlijming 
dienen in acht genomen te worden.  
DIN 18157 
DIN 18352 
DIN 18534-1 und DIN 18534-3 
DIN 18560 
EN 13813 
DIN EN 1991-1-1 
De BEB-merkbladen uitgegeven voor het 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. De 
vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen“ 

De ZDB-merkbladen, uitgegeven door het 
Fachverband:

 [*1]  „Hechtlaagafdichtingen (AIV)“
 [*2]  „Bekledingen op cement- en 

anhydrietdekvloeren“
 [*3]  „Bewegingsvoegen in platen of 

tegelbekledingen“

SVP geldig EG-Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: D1

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

WKD/MV/KK/KKa

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.


