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•  Vocht en alkalibestendig ontkoppelingsmembraan  
voor interieure toepassingen

• Bestand tegen microorganismen
• Super licht verwerkbaar

Toepassing:
SSB-ontkoppelingsfolie vindt zijn toepasssing als 
ontkoppelingsmembraan onder tegelvloeren. Het 
wordt daar toegepast waar geen waterwerende of 
geluidsdempende eigenschappen vereist zijn.
Het is bijzonder geschikt om toegepast te worden op 
ondergronden die in geringe mate neigen tot lichte 
vervorming, scheurvorming of op mix-ondergronden, 
zoals bijv. combinaties uit diverse ondergrond materialen 
die verschillend dilateren. 
Daarnaast is het ook een zeer geschikte basis als  
verhuis ondergrond (tegels zijn dan eenvoudig weer  
te verwijderen).

Technische gegevens:
Kleur:    grijs-wit
Dikte:    ca. 1,0 mm
Gewicht:   ca. 200 g/m2

Verpakking:   1 m breed, 50 m lang
Max. toelaatbare  
belasting:   2 KN/m2 bij normaal   
   woonverkeer. Hoge   
   dynamische belastingen  
   dienen te worden uitgesloten.
Opslag:    koel, droog en 

 beschermd tegen zonlicht en  
 weersinvloeden, 24 maanden

SSB-ontkoppelingsfolie    Art.nr. 2 05970  
Speciaal-folie voor het ontkoppelen van tegelvloeren

Ondergrond:
Geschikte ondergronden zijn: alle effen, draagkrachtige, 
genormeerde ondergrondtypes, die met tegels bekleed 
kunnen worden (het Duitse ZDB Merkblatt is leidraad 
voor ondergrond acceptatie). Zuigende en licht 
zandende ondergronden altijd eerst primeren met  
ASO-Unigrund.

Verwerking:
Op de draagkrachtige ondergrond wordt met een 4 
mm lijmkam MONOFLEX-FB (vloeibedlijm) opgebracht 
en gelijkmatig verdeeld, aansluitend wordt in deze natte 
lijmmassa de folie met de grijze kant in de lijm gelegd om 
daarna goed en stevig met een vlakspaan aangedrukt 
te worden. De folie dient volzat verlijmd te worden 
(100%). Aanwezige constructie- scheidings- en rand-
aansluitvoegen dienen in de in het tegelwerk te worden 
doorgezet. 
Na verharding van de lijmmortel voor het fixeren van de 
folie, kan met het tegellijmen begonnen worden, hier is de 
DIN 18157 bepalend voor een optimale verlijming.
Lijmtypes die onder gebruikmaking van de juiste lijm-
vertanding voor het lijmen van het tegelwerk op de folie 
in aanmerking komen zijn; MONOFLEX-FB of LIGHTFLEX. 
Het verlijmen dient nagenoeg holtevrij te worden 
uitgevoerd.
 

Attentie:
•  Te verlijmen tegels dienen een minimale maat  

van 100 cm2 en een minimum breuksterkte van  
1500 N te bezitten.

•  Ontkoppelingswerkzaamheden zijn niet genormde 
bouwwerkzaamheden.

•  Bij wand-/vloer aansluitingen e.d.altijd eerst het 
zelfklevende RD-SK50 aanbrengen.

• De toepasselijke bepalingen moeten in acht worden 
 genomen.
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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 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


