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SANIFLEX-EU

Zestaw do wykonywania uszczelnienia ścian i posadzek w 

pomieszczeniach narażonych na wilgoć

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Reakcja na ogień
Uwalnianie substancji 
niebezpiecznych
Przepuszczalność pary wodnej

Wodoszczelność wg EN 13967
Zdolność mostkowania rys
Wytrzymałość na odrywanie 
(przyczepność):
Zdolność mostkowania spoin 
Wodoszczelność na przepustach 
Wodoodporność
Odporność temperaturowa 
Odporność na działanie alkaliów 

Obrabialność 
Grubość

E

patrz k. ch. 
z ASO-Unigrund-D,       sd≈ 44m
z ASO-Unigrund-GE/K, sd≈ 9m       
z ASO-Unigrund-S,        sd≈ 6,8m
wodoszczelny
kategoria 1: 0,4 mm

≥ 0,5 MPa
kategoria 2: wodoszczelny 
kategoria 2: wodoszczelny 
kategoria 2: ≥ 0,5 MPa 
kategoria 2: odporny na temperaturę 
kategoria 2: odporny na działanie 
alkaliów 
odpowiednia 
min. 0,5 mm

• materiał wielowarstwowy
• elastyczny i odporny na rozerwanie
• wodoodporny
• dyfuzyjny dla pary wodnej
• cienkowarstwowy
• gwarantuje szybkie schnięcie zapraw  
    cienkowarstwowych i mas uszczelniających  
    zawierających wodę.
• o wysokiej odporności na agresywne media

Zastosowania:
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  
i ASO-Dichtband-2000-T-Stück służą do tworzenia nie-
przepuszczalnych dla wody połączeń krzyżowych  
z tworzeniem pętli dla spoin dylatacyjnych i łączących.
ASO-Dichtmanschette-Wand służy do uszczelniania 
przejść rurowych, np. armatury prysznicowej i wannowej.

ASO-Dichtmanschette-Boden stosuje się do uszczelniania 
konstrukcji kołnierzowych, wpustów podłogowych, cien-
kościennych kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu, PVC-U 
itp. oraz przepustów rurowych o dużej średnicy np.  
w basenach i pomieszczeniach wilgotnych. Kształtka sto-
sowana jest przy przejściach bez kołnierzy w miejscach 
stykających się z gruntem, narażonych na wilgotność 
gruntową i wodę bezciśnieniową.
Kształtki są wklejane w warstwę uszczelniającą wykonaną 
przy użyciu np. SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM,  
SANIFLEX-EU, ADF-Balkonfolie i ASOFLEX-AKB.  
Kształtki są łatwe w obróbce i tworzą ścisłe połączenie  
z wyżej wymienionymi systemami uszczelniającymi. 
Kształtki są odpowiednie dla klas obciążeń wodą A, 
B, C klasy obciążenia A0, B0 zgodnie z broszurą ZDB 
"Klejone membrany wodoszczelne", wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków oraz klasy oddziaływania wody W0-I 
do W3-I, W1-B i W2-B zgodnie z DIN 18534  
i DIN 18535. Zalecamy ich stosowanie w łazienkach, 
kuchniach, pomieszczeniach mieszkalnych, prywatnych  
i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, balkonach  
i tarasach, basenach (strefa okołobasenowa i i połączenia 
basenu z plażą), garażach podziemnych, w miejscach 
stykających się z gruntem, a także na połączeniach 
oddzielających budynki.

Produkt jest częścią składową systemu SANIFLEX-EU 
zgodnie z ETAG 022-część 1.

Dane techniczne:
Baza:  Materiał wielowarstwowy   
  fizelina – membrana - fizelina
Barwa:  biała z logo SCHOMBURG
Masa:  ok. 280 g/m²
Grubość: ok. 0,51 ± 0,1 mm 
Badania: część systemu hydroizolacji SANIFIN, 
SANIFLEX, SANIFLEX-EU, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 

Nr art. 2 05940 

Nr art. 2 05941 
Nr art. 2 05937 (ściana)

Nr art. 2 05938 (podłoga)
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AQUAFIN-RS300 i AQUAFIN-2K/M-PLUS, SANIFIN.
Ciśnienie rozrywające:      > 1,5 bara 
Odporność na 
promieniowanie UV wg
DIN EN ISO 4892-2:  min. 500 h
Odporność na ciśnienie wody:  co najmniej 1,5 bara
Odporność temperaturowa,
min./maks.:   -22 °C do +90 °C
Odporność chemiczna po 7 dniach składowania w +22 °C 
podana dla następujących substancji chemicznych: 
 kwas solny 3 %, kwas siarkowy(VI) 35 %,
 kwas cytrynowy 100 g/l,
 kwas mlekowy 5%, ług potasowy 20%,
 ług sodowy 0,3 g/l,
 woda słona 20 g/l (sól morska)
Opakowania: 
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung: Szerokość 20 cm,
              10 sztuk w kartonie
ASO-Dichtband-2000-T-Stück:     Szerokość 20 cm,
              10 sztuk w kartonie
ASO-Dichtmanschette-Wand:      12 × 12 cm, pakowane
               50 sztuk w kartonie
ASO-Dichtmanschette-Boden:       45 × 45 cm, pakowane 
               25 sztuk w kartonie
Przechowywanie:
  W chłodnym i suchym miejscu,   
  chronić przed nasłonecznieniem  
  i oddziaływaniem czynników atmos- 
  ferycznych, poddać obróbce w ciągu  
  24 miesięcy od dostawy.

Podłoże: 
Wszystkie, powszechnie spotykane i właściwie przy-
gotowane podłoża odpowiednie do wykonywania 
uszczelnień i wyłożeń ceramicznych we właściwej klasie 
obciążenia / klasie oddziaływania wody.

Aplikacja:
Uszczelnianie połączeń ściana-podłoga oraz spoin 
dylatacyjnych:
W narożnikach wewnętrznych / zewnętrznych,  
w przejściach między ścianą a podłogą oraz w 
spoinach dylatacyjnymi wkleić ASO-Dichtband-2000-S 
lub ASO-Dichtband-S-2000-Innen-/Außenecken za 
pomocą masy uszczelniającej bez pustek i fałd  
w przygotowanym obszarze. W przypadku 
krzyżujących się spoin dylatacyjnych  dostępne są 
kształtki ASO-Dichtband-2000-T-Stück  
i ASO-Dichtband-2000-Kreuzung, które umożliwiają 
ułożenie ich w formie pętli w miejscach krzyżowania 
się. Styki taśmy lub połączenia ze wszystkimi kształtkami 
wykonywane są z zakładem o szerokości od 5 cm do  
10 cm. Należy zadbać o szczelne połączenie  
z otaczającą hydroizolacją powierzchniową.
1. Po obu stronach spoiny nanieść przy pomocy np. 
pacy o uzębieniu 4-6 mm produkt uszczelniający pasem 
o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości 
taśmy.
2.Następnie za pomocą pacy wygładzającej lub 
wałka dociskowego ostrożnie wcisąć taśmę w warstwę 
uszczelniającą bez pustych przestrzeni i fałd. Należy 
zwrócić uwagę na to, aby w miarę możliwości uzyskać 
pełne podparcie a hyroizolacja musi być świeża! 
Klejenie należy wykonać w taki sposób, aby woda nie 
mogła przedostać się za taśmę uszczelniającą.
3. Taśmę uszczelniającą należy wklejać w spoiny  
w formie pętli. Styki taśmy lub połączenia ze wszystkimi 
kształtkami wykonywane są z zakładem o szerokości od 
5 cm do 10 cm. Należy zadbać o szczelne połączenie  
z otaczającą hydroizolacją powierzchniową.

Uszczelnianie spoin oddzielających budynki
(bezpieczne połączenie):
Taśmę ASO-Dichtband-2000-S wkleić w spoinę dylata-
cyjną w formie pętli w warstwę hydroizolacji bez pustych 
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przestrzeni lub fałd, jak opisano powyżej. Jeśli występuje 
woda pod ciśnieniem, należy dodatkowo włożyć w pętlę 
ASO-SR i całość pokryć drugą warstwą  
ASO-Dichtband-2000-S przy użyciu odpowiedniego 
materiału hydroizolacyjnego. W miejscach krzyżowania 
się taśm wkleić ASO-Dichtband-2000-T-Stück lub  
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung. 

Uszczelnianie przejść rurowych i odpływów podłogowych:
Powierzchnia ściany w klasie obciążenia wodą A0, A  
i klasie oddziaływania wody od W0-I do W2-I:
(Powierzchnie ścian, które są umiarkowanie lub 
wysoko obciążone wodą użytkową i czyszczącą oraz 
powierzchnie podłóg, które są lekko obciążone, np. 
ściany i podłogi przy normalnym użytkowaniu  
w gospodarstwie domowym bez odpływu 
podłogowego z wanną lub brodzikiem. Również do 
ścian w publicznych prysznicach i ścian narażonych 
na rozbryzgi wody, w standardowych łazienkach 
domowych z odpływem podłogowym). W zależności od 
średnicy, do uszczelnienia przejść rurowych w obszarze 
ściany stosuje się ASO-Dichtmanschette-Boden lub 
ASO-Dichtmanschette-Wand. Średnica otworu w tulei 
uszczelniającej musi być znacznie mniejsza od średnicy 
rury, tak aby "efekt pamięci" tulei uszczelniającej  
ASO-Dichtmanschette powodował jej dociśnięcie do 
rury. Jako wartość orientacyjną dla średnicy otworu 
można przyjąć około 50 % średnicy rury, mniej dla 
małych średnic rur i więcej dla dużych. 
1. Uszorstnić, oczyścić i odtłuścić przepust rurowy. 
2. Nanieść materiał hydroizolacyjny na podłoże i rurę. 
3. Nieznacznie poszerzyć średnicę otworu kształtki 
ASO-Dichtmanschette-Wand, nałożyć na rurę, dobrze 
docisnąć i pokryć materiałem uszczelniającym tak, 
aby powstało szczelne połączenie z otaczającym 
uszczelnieniem powierzchni. 

Powierzchnie podłóg i ścian w klasie obciążenia wodą 
A, A0, B0,  klasie oddziaływania wody od W0-I do 
W3-I, W1-B i W2-B:
(Powierzchnie podłóg, które są umiarkowanie lub 
wysoko obciążone wodą użytkową i czyszczącą, 
elementy budowlane, które nie są narażone na 
działanie wody pod ciśnieniem, np. łazienki z odpływami 
podłogowymi, balkony i tarasy, podłogi w publicznych 
prysznicach, plaże basenu).
1. Nałożyć kołnierz uszczelniający  
ASO-Dichtmanschette-Boden na kołnierz wpustu 
podłogowego. Zaznaczyć wielkość kołnierza i wyciąć 
wymagany otwór.
2. Uszorstnić, oczyścić i odtłuścić przepust rurowy.
3. Za pomocą pacy zębatej 4-6 mm nałożyć materiał 
uszczelniający odpowiedni dla klasy obciążenia na 
kołnierz cienkowarstwowy i na zakładkę.
4. Mocno docisnąć ASO-Dichtmanschette dobrze 
docisnąć i pokryć materiałem uszczelniającym tak, 
aby powstało szczelne połączenie z otaczającym 
uszczelnieniem powierzchni.

Powierzchnie podłóg i ścian w klasie obciążenia wodą 
B, C, klasie oddziaływania wody od W0-I do W3-I, 
W1-B i W2-B:
(Powierzchnie ścian i podłóg w basenach krytych  
i otwartych z wodą napierającą od wewnątrz. Ponadto, 
powierzchnie ścian i podłóg o wysokim obciążeniu 
wodą i umiarkowanym obciążeniu chemicznym, np. 
kuchnie komercyjne).
1. Nałożyć kołnierz uszczelniający  
ASO-Dichtmanschette-Boden na kołnierz wpustu 
podłogowego. Zaznaczyć wielkość kołnierza i wyciąć 
wymagany otwór.
2. Uszorstnić, oczyścić i odtłuścić przepust rurowy.
3. Zamontować cienkościenne kołnierze ze stali nierdzewnej, 

brązu, PVC-U itd. Czystą ściereczką nanieść cienką warstwę 
INDU-Primer-N jako gruntownika w celu poprawienia 
przyczepności. Po upływie 30 minut do maksymalnie  
4 godzin oczekiwania, następują kolejne etapy pracy. 
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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
                                                                                                                                                                                                                                                                      WKD/KK    17/19 
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4. Za pomocą pacy zębatej 4-6 mm nałożyć  
ASOFLEX-AKB-Wand odpowiedni dla klasy obcią-
żenia na kołnierz cienkowarstwowy i na zakładkę 
przygotowaną w systemie DENSARE. Wcisnąć ASO-
-Dichtmanschette do otwartej masy szpachlowej, osa-
dzić ją bez pustych przestrzeni i zagięć, aby uzyskać 
szczelne połączenie z otaczającą hydroizolacją.

5. Następnie posypać ASOFLEX-AKB-Wand suchym 
piaskiem kwarcowym o średnicy 0,2 - 0,7 mm, aby 
uzyskać wystarczającą przyczepność do kolejnych 
warstw.

 Po związaniu hydroizolacyjnej masy szpachlowej, 
płytki są łączone metodą cienkowarstwową. 

Wskazówki: 
•Spoiny zabezpieczone ASO-Dichtband-2000-S należy 

chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
•Taśma ASO-Dichtband-2000-S nie może być przykle-

jana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów 
zawierających rozpuszczalniki.

•Połączenia ścian z podłogą w obszarze gruntu oraz 
spoiny oddzielające budynki muszą być uszczelnione 
za pomocą ASO-Dichtband-2000-S.

•Należy przestrzegać zasad techniki budowlanej.

•Należy przestrzegać wytycznych aktualnych norm!
Np.:  
DIN 18157, DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535
Instrukcje BEB, wydane przez niemieckie stowarzyszenie 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Niemiecki Cech 
Płytkarzy i Posadzkarzy, stow. zarej.).
Publikacja techniczna „Koordynacja połączeń w 
przypadku konstrukcji posadzek ogrzewanych”
Instrukcje ZDB, wydane przez Niemiecki Związek 
Producentów Płytek:
[*1] „Uszczelnienia zespolone“
[*3] „Spoiny dylatacyjne w wyłożeniach i okładzinach  
z płytek ceramicznych i płyt”
[*5] "Płytki i płyty ceramiczne, kamień naturalny, beton 
i kamień sztuczny na podłożu cementowym. Konstrukcje 
podłogowe z warstwami izolacyjnymi".
[*6] „Okładziny na jastrychu cementowym - Płytki i płyty  
ceramika, kamień naturalny i płyty betonowe na 
konstrukcjach posadzek ogrzewanych i nieogrzewanych”.

       

* Informacje dotyczące poziomu emisji substancji 
lotnych do powietrza w pomieszczeniu, które stanowią 
ryzyko dla zdrowia na skutek narażenia przez 
drogi oddechowe, w skali od klasy A+(wyjątkowo 
niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).
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