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Basisprincipes

Betrouwbare bescherming van de bouwsubstantie tegen
indringend water en vochtigheid. Dient niet alleen het
behoud van de waarde van de woning, maar is ook door
de wet bouwverordeningen in Duitsland voorgeschreven.
De voor kelderwerk (metselwerk + fundering) gebruikte
bouwmaterialen, als bijv. holle betonblokken, kalkzandsteen,
beton etc., voldoen welliswaar aan de statische eisen, maar
zijn toch maar in sommige gevallen waterondoorlaatbaar.
Vandaar dat de kelderconstructie, wanneer een afdichtlaag
aangebracht wordt, tegen doorslaand vocht beschermd
moet worden.
Sinds ongeveer 3 decennia hebben zich naast de oude
bitumineuze baanafdichtingen zich de zogenaamde bitumineuze dichtlaag systemen bewezen.
In de „richtlijn voor de planning en uitvoering van
afdichtingen van aarderakende bouwdelen met
kunststofgemodificeerde bitumendiklagen (KMB)aarderakende bouwdelen”– (KMB-Richtlijn)“ alsook in
de DIN 18195 (per 12/2011) is de uitvoering van afdichtingswerkzaamheden geregeld.
Doorslaggevend voor de belasting van de afdichting is de
waterdoorlaatbaarheid van de vloer. Gemeten wordt, hoe
snel water door de vloer wordt afgevoerd. Is de doorlaatbaarheidswaarde k > 10 – 4 m/s, dan betekent dit, dat sijpelwater met een snelheid van minstens 0,1 mm per seconde
door de grond vloeit. Wordt deze waarde niet bereikt, dan
heeft men te maken met een minder doorlaatbare vloer.
In dit geval kan opgehoopt water druk op de afdichting
uit-oefenen.

Het aanbrengen van de diklaag op de buitenwand van een kelder.

Uitvoeringsprotocol svp aanvragen
Info: +31 (0)30-60 50 214

Het Sopro KelderDicht-Afdichtingssysteem is te ge-bruiken in de navolgende beschreven belastingsgevallen en
voldoet in dit bereik aan al de technische vereisten.
DIN 18195 onderscheidt vier belastingsklassen resp.
belastingen door water, waartegen bouwwerken en aarderakende bouwdelen te beschermen zijn.
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Basisprincipes

De vorige afdichtingsnorm DIN 18 195 werd herzien en opgesplitst in individuele normen met betrekking tot het respectievelijke toepassingsgebied.
Deze algemene norm is in juli 2017 van kracht geworden.
De wijzigingen met betrekking tot de bouwdelen die in contact staan met de grond worden hieronder beschreven.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18 533 - afdichting van aarde rakende bouwdelen - is van toepassing op:
•
•
•
•
•

Bodemvocht en niet drukkend water
Van buiten drukkend water
Niet drukkend water op met aarde overdekte plafonds
Spatwater en vocht uit de bodem op de basis van muren
Capillair water in en onder aarde rakende wanden

Beschrijft de uitvoering van de afdichting met baanvormig
en vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen en bestaat dus uit drie delen:
Deel 1 Vereisten, planning en uitvoeringsprincipes
Deel 2 Afdichtingen met baanvormige afdichtingsmiddelen
Deel 3 Afdichtingen met vloeibaar te verwerken afdichtingsmiddelen
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DIN 18 533-1 tot-3

Wat nieuw is, is dat in de context van waterbelasting niet langer sprake zal zijn van belastingsgevallen, maar van de zogenaamde invloed van water.

Water inwerkende klassen
1.

W1-E

2.

W1.1-E

Bodemvocht bij aarde rakende wanden en vloerplaten op / in sterk doorlatende grond
k > 10-4 m/s

3.

W1.2-E

Bodemvocht en niet-drukkend water bij aarde rakende wanden en vloerplaten op / in gering doorlatende grond k ≤ 10-4 m/s met drainage conform DIN 4095

4.

W2-E

5.

W2.1-E

Matige inwerking van drukkend water tot 3 m dompeldiepte van de afdichtingsbouwdelen

6.

W2.2-E

Hoge inwerking van drukkend water boven 3 m dompeldiepte

7.

W3-E

Niet drukkend water op met aarde bedekte plafonds
(tot 10 cm damhoogte op de afdichting)

8.

W4-E

spatwater en bodemvocht op de muurbasis en capillair water in en onder muren
(zonder damhoogte; muurbasis geldt van 20 cm onder het maaiveld tot 30 cm
boven het maaiveld)

Bodemvocht en niet-drukkend water

Drukkend water (bij aarde rakenden wanden, vloerplaten en plafonds)
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Gemeten grondwaterstand (DIN 18 533-1)
Op de af te dichten oppervlakken kan vloeibaar water alsook bodemvocht met verschillende intensiteit inwerken. De invloed
van de aarde op de waterdichtheid is afhankelijk van de locatie van het gebouw en de heersende situatie.
De gemeten grondwaterstand moet bij het gebouw beoordeelt worden.
Dit hangt af van:
1. de natuurlijke weersafhankelijke fluctuatie van
het grondwaterpeil,
alsook de gemeten grondwaterstand (HGW)
of
2. de gemeten hoogwaterstand (HHW)
Opgemerkt moet worden dat de hogere waarde
bepalend is voor de planning
“Zonder object specifieke concrete bevindingen,
moet de HGW worden gebruikt op terreinoppervlakken of in geval van lokale overstromingsrisico‘s op de hoogte van de hoogste HHW die moet
worden aangenomen.“

GL

DGL / DHL

GOK = maaiveld
HGW = gemeten grondwaterstand
HHW= gemeten hoogwaterstand

Klasse W1-E

Bodemvocht/niet drukkend water

W1.1-E

bodemvocht bij vloerplaten

Situation I

GL
50 cm

DGL / DHL

GOK = maaiveld
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W1.1-E

bodem sterk waterdoorlatend (k > 10-4 m/s)

„ohne Dränung“

GOK

stark wasserdurchlässig

50 cm

HGW / HHW
GOK = maaiveld

W1.2-E

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand

Bodem weinig waterdoorlatend (k < 10-4 m/s)

„mit Dränung“

GOK
wenig durchlässig

Dränung
30 cm

HGW / HHW

GOK = maaiveld

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand
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Klasse W2-E Drukkend water
W2.1 – E

Matig drukkend water tot 3 m dompeldiepte
a door opstuwend water

„ohne Dränung“

Situation I

GOK
≤ 3m

k ≤ 10-4 m/s

HGW / HHW

GOK = maaiveld

W2.1-E

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand

Matig drukkend water tot 3m dompeldiepte
a ≤ 3 m dompeldiepte in het grondwater

Situation II

GOK

HGW / HHW
beliebig

GOK = maaiveld
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W2.1-E

Matig drukkend water tot 3 m dompeldiepte
a ≤ 3 m dompeldiepte bij hoogwater (HHW)

Situation III

HGW / HHW
≤ 3m

beliebig
GOK

GOK = maaiveld

W2.2-E

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand

Hoge inwerking van drukkend water boven 3m dompeldiepte
a zonder drainage
a stuwwater meer dan 3 m
a minder waterdoorlatende bodem

Situation I

GOK
wenig durchlässig
≥ 3m

HGW / HHW

GOK = maaiveld

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand
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W2.2-E

Hoge inwerking van drukkend water boven 3 m dompeldiepte
a grondwater/hoogwater meer dan 3 m
a bij hoge stand is de afdichting meer dan 3 m drukwater belast

Situation II

GOK

HGW / HHW
beliebig

GOK = maaiveld

W3-E

HGW = gemeten grondwaterstand

≥ 3m

HHW= gemeten hoogwaterstand

Niet-drukkend water op met aarde bedekte plafonds
a sijpelend regenwater
a afvoer zonder vorming van opstuwing (afschot, drainage)
a opstuwhoogte mag de 10 cm niet overschrijden

GOK

≥ 30 cm

HGW / HHW

GOK = maaiveld
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W4-E

Spatwater en bodemvocht op de wandbasis alsook capillairwater in en onder wanden
a op de wandbasis is in het algemeen met belastingen 20 cm onder GOK en 30 cm boven GOK te
rekenen, andere dan waterbelastingklassen zijn relevant.

30
20

30
20

GL

> 50 cm
DGL / DHL
GOK = maaiveld

HGW = gemeten grondwaterstand

HHW= gemeten hoogwaterstand

Regenwater dat binnendringt in de spouwmuur van dubbelwandig metselwerk.

Splash water

GL

30 cm
20 cm

Rising capillary water

GOK = maaiveld
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Toewijzing van het type afdichting (afdichtingsmaterialen)
Naast de waterinwerkingsklasse, moet, met betrekking tot de keuze van het geschikte type afdichting (afdichtingsmateriaal),
rekening worden gehouden met mogelijke scheuren in de af te dichten ondergrond en de latere toepassing van het af te
dichten oppervlak.

Scheuren – Scheurklassen
Scheuren in de ondergrond zijn niet volledig te voorkomen. Cruciaal voor de evaluatie zijn echter mogelijke scheurbreedteveranderingen van de bestaande scheuren of nieuwe scheuren.
De op te brengen afdichting moet de te verwachten scheurbreedte veranderingen schadevrij kunnen opnemen.

Indeling van de scheurklassen
R 1-E (gering)

≤ 0,2 mm

Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte

R 2-E (matig)

≤ 0,5 mm

Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte

R 3-E (hoog)

≤ 1,0 mm

Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte en
scheurverplaatsing ≤ 0,5 mm

R 4-E (zeer hoog)

≤ 5,0 mm

Nieuwe scheurvorming/verandering van de scheurbreedte en
scheurverplaatsing ≤ 2,0 mm

Scheurvorming in een af te dichten wand.
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Ruimte gebruiksklasse
De ruimte gebruiksklassen definiëren de vereisten aan het afdichtmateriaal op basis van het te beschermen gebied met
betrekking tot de droogte van de ruimtelucht en de betrouwbaarheid van de afdichting..
RN 1 – E (lage vereiste)

lage vereiste voor de droogte van de ruimtelucht
(ondergrondse parkeergarage, magazijn etc.)

RN 2 – E (gemiddelde vereiste)

gebruikelijke vereiste voor de droogte van de ruimtelucht
(lounges, opslagruimten)

RN 3 – E (hoge vereiste)

hoge vereiste voor de droogte van de ruimtelucht
(ruimte voor computers (IT))

RN 1

RN 2

RN 3

Toepassing

ruimtegebruiksklasse

waterinwerkingsklasse

scheurklasse

afdichtingsmateriaal

Sopro-Product

aarde rakende
wand + plint

RN 1-E tot RN 3-E

W1.2-E en W4-E

R 1-E tot
R 3-E

PMBC*

Sopro KelderDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 2-E

W1.2-E en W4-E

R 1-E

scheuroverbruggende MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E tot RN 3-E

W2.1-E

R 1-E tot
R 3-E

PMBC*

Sopro KelderDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 3-E

W1.1-E

R 1-E tot
R 3-E

PMBC

Sopro KelderDicht Super+
(KPS 652)

RN 1-E tot RN 2-E

W1.1-E

R 1-E

scheuroverbruggende MDS

Sopro ZR Turbo
XXL (ZR 618)

RN 1-E tot RN 3-E

W2.1-E

R 1-E tot
R 3-E

PMBC*

Sopro KelderDicht Super+
(KPS 652)

R 1-E tot
R 4-E

koude zelfklevende Bitumen
afdichtingsrol
met HDPE - KSK

R 1-E tot
R 3-E

PMBC*

aarde rakende
vloerplaat

W1.1-E
RN 1-E tot RN 3-E
W1.2-E
met aarde bedekte
plafond platen

RN 1-E tot RN 3-E

PMBC = met kunststof gemodificeerde Bitumen diklagen

W3-E

MDS = scheuroverbruggende minerale Dichtlaag

SoproThene®
(878)
SoproThene®
(878)

*met Versterkingsinleg
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Opbouw afdichting buitenwand van kelder

MW
6
5

7

8

4

9
2
3
6
U
1

7

Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K (Pos. 030)

Tweede afdichtingslaag bij metselwerk met
Sopro ZR Turbo XXL od Sopro TurboDichtlaag 2-K
(Pos. 030)

8

Hollijst met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel (Pos. 040)

Voegen van metselwerk met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel (Pos. 020)

9

Sopro KelderDrainageSysteem (Pos. 120)

MW

Metselwerk, holle stenen, kalkzandsteen etc.

U

Fundering/vloerplaat

1

Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K (Pos. 030)

2

3

4

Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat,
Sopro KelderDicht Voorstrijk (Pos. 050)

5

Sopro KelderDicht-Wapening (Pos. 100)

6

Sopro KelderDicht Super+,
Sopro KelderDicht 2-K (Pos. 90/100)
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Kelderafdichting aansluitend bereik van de fundering
P

S

1

Horizontale afdichting met
Sopro Dichtlaag Flex 1-K of
Sopro TurboDichtlaag 2-K;
alternatief muur afdichtband
(Pos. 030)

2

Hollijst met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel
(Pos. 040)

3

Wandafdichting/Bitumen-Diklaag
(2de laag)
met Sopro KelderDicht Voorstrijk
Concentraat o Sopro KelderDicht
Voorstrijk (Pos. 050)
en Sopro KelderDicht Super+
of Sopro KelderDicht 2-K
(Pos. 090/100)

4

Spatwater bescherming met
Sopro ZR Turbo XXL (Pos. 030)

5

Afdichting tegen van
binnen drukkend water
(tot ca. 50 cm hoogte) met Sopro
ZR Turbo XXL of Sopro TurboDichtlaag 2-K (Pos. 030)

6

Drainage- en beschermingslaag,
Sopro KelderDrainageSysteem
(Pos. 120)

7

Voegen metselwerk

B

Vloerplaat/WO-Beton

E

Dekvloer op scheidingslaag

K

Tegellijm Sopro‘s No. 1 opgezet
als hechtbrug voor de opvolgende
stuc

P

Buiten stuc

R

Drainage leiding

S

Bekleding van de fundering

K
4

6
1

3

7

7

5
3

1

6

R

2

1

B

E
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Waterondoorlaatbare (WO) betonnen prefabkelder
Om tijd te besparen worden veel kelders op de bouwplaats uit prefabdelen samengesteld. Om zeker te zijn dat de kelder
ook op de naden van ieder element afgedicht is, worden deze gebieden met een kunststofgemodificeerde dichtlaag onder
toevoeging van een bewapeningsweefsel afgedicht. De laag die hierboven op komt moet met een breedte van ca. 50 - 60
cm vervaardigd worden en kan naar keuze uitgevoerd worden met Sopro Kelderdicht Super + resp. Sopro Kelderdicht 2-K.

A

B

A

Prefab

in situ beton

B

Sopro KelderDicht
Super+/
Sopro KelderDicht 2-K
met
Sopro KelderDichtwapening
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Kelder zonder WO-betonplaat
Als in de planning vast staat, dat de betonplaat niet van WO-beton vervaardigd wordt en dat het gebouw toch tegen indringen vocht beschermd moet worden, dan moet het vloeroppervlak eveneens afgedicht worden.
Dat betekent, dat op een vooraf vervaardigde schoonheidslaag van magerbeton met een bitumen-diklaag een afdichtings-vlak wordt gemaakt. Na de droging wordt het afdichtvlak met een scheidingslaag afgedekt en de vloerplaat met beton
gestort. Als de wanden zijn gemaakt wordt de wand afdichting op het voetpunt van de vloerplaat overlappend met het
afdichtvlak van de vloer samengevoegd.

Sopro KelderDicht Super+
of Sopro KelderDicht 2-K
(2de laag)

Horizontale afdichting van
Sopro TurboDichtlaag 2-K of
Sopro ZR Turbo XXL

Scheidingslaag
(Folie)
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Productaanbevelingen
1. Horizontale- en veiligheidsafdichting
Cementgebonden, 2-componenten, snel
doordrogende, flexibele en zeer zuinige
reactie-afdichting. Voor het afdichten van
buitenwanden van kelders op oude bitumenafdichtingen, als horizontale afdichting op vloerplaten, als negatieve afdichting, voor het verlijmen van isolatie- en beschermingsplaten, voor
bouwwerk sanering, afdichting van funderingen
en horizontale afdichting, voor het verlijmen en
voeren van licht schachten, voor afvalwaterhouders tot 10 m waterkolommen, fonteinen, plantenbakken en in de tuin- en
landschapsbouw. Optimale standvastheid voor een eenvoudigere verwerking.
Zeer
flexibel
door
MicroGum ®Technologie.

Sopro
Sopro
Bauchemie
Bauchemie GmbH
GmbH

3. Voorstrijk
Voorstrijken van beton of metselvlakken met
Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat,
oplosmiddelvrije met water te verdunnen voorstrijk-concentraat of met Sopro KelderDicht
Voorstrijk, kant en klaar op basis van bitumen
emulsie.

Sopro
Bauchemie GmbH

4. Bitumen-Diklaag
Aanbrengen van een Bitumen-Diklaag voor het
vervaardigen van een flexibele, scheuroverbruggende constructie afdichting met Sopro
KelderDicht Super+ of Sopro KelderDicht
2-K.

Sopro Dichtlaag Flex 1-K en Sopro
TurboDichtlaag 2-K zijn flexibele, cementgebonden scheuroverbruggende, hydraulisch verhardende dichtlagen voor het afdichten van de
buiten- en binnenwanden van kelders alsook
voor funderingen, vloeren, waterhouders etc.

Vereiste minimale droge laagdikte:
• bij bodemvocht en niet opstuwend sijpelwater 3 mm
• bij niet drukkend water, matige
belasting 3 mm
• bij opstuwend sijpelwater en van
buitenaf drukkend water 4 mm
moet worden overwogen en nageleefd.

2. Smeer werkzaamheden
– vorming van holle lijsten
– vullen van open voegen in metselwerk
interne hoeken alsook aansluitingen van wanden en vloeren moeten als een holle lijst met
Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel
(radius 4 – 5 cm) gemaakt worden.

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

• Afdichtingsrol

• Bewapeningsweefsel

• Drainage- en beschermmat

Sopro KelderAfdichtrol
FFlexibel, weefselgecacheerd afdichtband van
kunststofgemodificeerd bitumen voor de overbrugging van constructieverbindingen met
afdichtingen van Sopro Kelder
Dicht Super+,
Sopro KelderDicht 1-K, Sopro KelderDicht 2-K,
Sopro KMB Flex 1-K, Sopro KMB Flex 2-K en
Sopro ZR Turbo XXL.

Sopro KelderDicht-Bewapening
Bitumen- en alkalibestendig, kunststofommanteld glaszijdeweefsel voor de versterking en controle van laagdikten van bitumen diklagen bij de
vervaardiging van flexibele en scheuroverbruggende constructieverbindingen tegen opstuwend sijpelwater volgens DIN 18195 (deel 6) en
van buitenaf drukkend water. Wordt bij afdichtingen van Sopro KelderDicht Super+, Sopro
KelderDicht 1-K, Sopro KelderDicht 2-K, Sopro
KMB Flex 1-K en Sopro KMB Flex 2-K ingezet.

Sopro KelderDrainSysteem
Bitumenverdragende drainage- en beschermmat
uit polystyreen. Aan de achterkant voorzien van
een drukverdelende folie en een drukstabiel filtervezel uit polypropyleen. Optimale bescherming voor afdichtingen met Sopro KelderDicht
Super+, Sopro KelderDicht 1-K, Sopro
KelderDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K, Sopro
KMB-Flex 2-K en Sopro ZR Turbo XXL. De drukverdelende folie aan de achterkant garandeert
een zekere bescherming bij later optredende
veranderingen of zetting van de grond. Voldoet
aan de eisen aan beschermlagen voor bouwwerken volgens DIN 18195 (deel 10) alsook de
drainage voor de bescherming van bouwplaatsen volgens DIN 4095 en de richtlijnen voor
planning en uitvoering van afdichtingen met
kunststofgemodificeerde bitumendiklaag afdichtingen.
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Structurele eisen
Alle ondergronden moeten vast, draagkrachtig en vrij van hechtingsverminderende stoffen (ontkistingsmiddel, stof, vuil
etc.) zijn.
Voor de uitvoering van het metselwerk
wordt met Sopro ZR Turbo XXL of Sopro
TurboDichtlaag 2-K een horizontale afdichting tegen opstijgend vocht op de fundering of de vloerplaat aangebracht. Conform
Merk
blad der Deutschen Bauchemie e.V.
(uitgave 05/2010) kan een hori
zon
tal
e
afdichting in het metselwerk met een minerale Dicht
laag (bijv. Sopro ZR Turbo XXL)
worden uitgevoerd (geen afdichting conform DIN 18 195).

1 De horizontale barrière van bijv. Sopro
ZR Turbo XXL of Sopro TurboDichtlaag
2-K kan gemakkelijk worden geslemd
op het voorbevochtigde fundatiebeton.

2 Aanwezige mortelresten moeten worden afgesneden om bramen gelijk te
maken. Cementlijmlagen kunnen met
een Flex worden verwijderd.

3 Slecht gevoegde voegen en uitsparingen
van meer dan 5 mm moeten worden afgesloten met S opro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel.

4 Om schade aan de bitumenafdichting
te voorkomen als gevolg van metselwerk dat aan de achterzijde met vocht is
doorgeslagen, wordt een tussenafdichting met Sopro ZR Turbo XXL of Sopro
TurboDichtlaag 2-K aangebracht in het
plint- en basisgebied.

5 In het hoekgebied tussen de vloerplaat
en het wandgedeelte wordt een groef
gevormd met Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel.

6 Nadat ze zijn gereinigd, moeten de af te
dichten oppervlakken, voordat ze worden afgedicht, worden voorbehandeld
met Sopro KelderDicht Voorstrijk concentraat of Sopro KelderDicht Voorstrijk.

In principe moeten niet draagkrachtige
lagen gecoat worden, Hierbij geopende
holle plekken moeten voor het afdichten
gesloten worden.
Ondergronden met veel holtes (bijv. puimsteen, rastertegels alsook betonnen oppervlakken) moeten altijd worden geëgaliseerd
voor de afdichtingsmaatregelen. Dit kan
met minerale pleisters, plamuren (P II, P III)
of door een kraslaag met Sopro KelderDicht
Super+ of Sopro KelderDicht 2-K worden
gedaan. Bij een kraslaag met Sopro Kelder
Dicht Super+ of Sopro KelderDicht 2-K moet
van te voren Sopro KelderDicht Voorstrijk
Concentraat of Sopro KelderDicht Voorstrijk
aangebracht worden.
Voordat KelderDicht Voorstrijk Concentraat
of Sopro KelderDicht Voorstrijk aangebracht
wordt moeten losse bestandelen met een
bezem verwijderd worden. Stof kan worden
gedetecteerd met een eenvoudige veegtest
en moet ook worden geëlimineerd.
De ondergrond moet vrij zijn van bramen
en scherpe randen. Randen die zich in het
af te dichten gebied bevinden, moeten
worden weggenomen of worden gebroken.
Interne hoeken en wand-vloeraansluitingen moeten worden gevormd met holle
lijsten. Bewezen is het wanneer de hollijst
met een straal van 4 - 5 cm met Sopro
RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel wordt
uitgevoerd.
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Verwerking van Sopro Kelderdicht Super+

7 Sopro Kelderdicht Super+ is een 1-component, snel regenvaste en snel doordrogende Bitu
men-
Diklaag met een hoog
oppervlakte prestatie en een geringe laagdikte afname bij doordroging..

8 Bij de verwerking van Sopro Kelderdicht
Super+ is geen toevoeging van een poedercomponent nodig voor een snellere
droging. Ook niet bij opstuwend sijpelwater of van buitenaf drukkend water (volgens DIN 18195 deel 6)

9 Omdat Sopro Kelderdicht Super+ niet geroerd hoeft te worden, kan de BitumenDiklaag direct uit de verpakking verwerkt
worden. Buiten dat Sopro Kelderdicht Super+ gesmeerd kan worden kan het ook
gespoten worden..

10 Sopro Kelderdicht Super+ wordt met een
10 mm kam aangebracht en aansluitend
glad gemaakt. Bij arbeidsonderbrekingen
wordt het materiaal tot op nul “uitgetrokken“ en aansluitend kan er overlappend
verder gewerkt worden.

11 Op de betonbodem wordt Sopro
Kelderdicht Super+ in gelijkmatige dikte

over de hollijst en de sokkel getrokken.

12 Het aanbrengen gebeurt in twee lagen.
Het aanbrengen van de tweede laag moet
onmiddellijk na droging van de eerste laag
volgen, echter op zijn vroegst de volgende
dag.

13 Wordt een zware belasting, bijv. door opstuwend sijpelwater of van buitenaf drukkend water (volgens DIN 18195 deel 6)
verwacht, dan wordt ter versterking Sopro
Kelder
dicht-Bewapening met minstens
10 cm overlapping in de eerste laag Sopro
Kelderdicht Super+ gewerkt.

14 Na afronding van het afdichtingsvlak worden de geschikte lichtschachten gemonteerd op het aansluitingsgebied, afgesmeerd met Kelderdicht Super+.

15 Als het om grotere oppervlakken gaat is
het zinvol om de Bitumen-Diklaag met
een geschikte machinetechniek met de
spuitmethode aan te brengen.
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Kunststofgemodificeerde Bitumen Diklaag
Verwerking van Sopro Kelderdicht Super+

16 Spuiten van de Bitumen-Diklaag met de
pomp Inomat M8 van de firma Inotec.

17 Spuiten van de afdichting op de bouwplaats.

18 Na volledige doordroging worden geschikte Drainage- of isolatieplaten, bijv.
Sopro KellerDrainSysteem, op de afdichting verlijmd. Hiervoor wordt Sopro
KelderDicht Super+ volledig op de platen
verdeeld.

19 Naast hun drainerende en isolerende
functie beschermen de platen de afdichting tegen beschadigingen tijdens de opvulwerkzaamheden van de vulgroef en
ook daarna.

20 Mocht de kelder isolatie hebben, dan
moet op de plaatsen van de kelderramen
een isolerend element gebruikt worden.

21 De elementen worden waterdicht verlijmd
aan de buitenkant van de keldermuur met
Sopro TurboDichtlaag 2-K of Sopro ZR
Turbo XXL.

22 De rand van het isolerende element wordt
door middel van Sopro TurboDichtlaag
2-K of Sopro ZR Turbo XXL en een inleg
van Sopro Bewapening dicht in de afdichting van de kelder geïntegreerd.

23 De afdichting van het isolatie-element
volgt langs de omtrek.

24 Na de afdichtingswerkzaamheden volgt
de installatie van de lichtschacht.
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Kelder Drainage Systeem
Als de afdichtingswerkzaamheden van de kelder zijn afgesloten, volgt in de regel het actuele vullen van de werkruimte. Deze
moet in lagen met de juiste tussenverdichtingen uitgevoerd worden en mag niet met bouwafval, ongeschikte uitgegraven
aarde of andere verontreinigingen in het vulmateriaal volgen.
Om bij het vulproces resp. bij toekomstig optredende verzakkingen de duurzaamheid en de functionaliteit van de afdichting
niet in gevaar te brengen, is het absoluut noodzakelijk de afdichting met een adequaat beschermfolie etc. te beschermen.
De Sopro Kelder Drainagemat is een drainage- en beschermmat, die een op de rugzijde gecacheerde, drukverdelende
glijfolie bezit. Mogelijke verzakkingen van de bodem worden door het systeem geabsorbeerd, zonder dat de afdichting
eveneens beschadigd wordt.

Afscheuren van de afdichting vanwege missende glijlagen tussen de
afdichtingen en de verzakkende bodem.

1

Verzakkingen in de bijgevulde werkruimte.

1

Drainage- en beschermlaag,
Sopro KelderDrainSysteem met glijlageneffect.
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Grote verzakkingen vanwege de verkeerde bijvul- en verdichtingswerkzaamheden. Vanwege de missende glijfolie is een beschadiging van de
afdichting niet te voorkomen.
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Doorvoering van leidingen
Sopro Racofix® 2000
oder Sopro Racofix® 8700
Montagemörtel

Manschette aus Kunststoffdichtungsbahn (mit Vliesoder Gewebekaschierung im
Randbereich)

Hohlkehle aus
Sopro RAM 3® Renovier- &
AusgleichsMörtel
Rohr anrauen und mit
Sopro KellerDichtGrundierung
Konzentrat oder Sopro KellerDichtVoranstrich vorbehandeln!

≥ 5 cm

Quetschdichtung
Rohr
Losflansch

Sopro KellerDicht Super+
oder Sopro KellerDicht 2-K
(2 Aufträge)

Festflansch
Sopro KellerDicht Super+
oder Sopro KellerDicht 2-K
2 Aufträge mit
Sopro KellerDicht-Armierung

Drainage- und Schutzschicht
Sopro KellerDrainSystem
Doorvoering van leiding door een kelderwand
Belastingsgeval: bodemvocht/niet stuwend sijpelwater op de vloerplaat en
op de wanden.

≥ 5 cm

Doorvoering van leiding door de buitenwand van een kelder
Belastingsgeval: opstuwend sijpelwater.

Voor aanvoerpijpen moeten in principe doorvoerleidingen voorgeschreven
worden. Is het een belastingsgeval met
“bodemvocht en niet opstuwend sijpelwater“, dan kan de doorvoering, zoals
op de foto uitgevoerd, in de afdichting
geïntegreerd worden.
Is het een belastingsgeval met „opstuwend sijpelwater“, dan moet op een
los/vast flensconstructie teruggegrepen
worden.

1 Allereerst wordt een hollijst van Sopro
RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel gemaakt.

2 Na uitharding van de hollijst wordt het oppervlak van de leiding met een staalborstel
of grof schuurpapier opgeruwd

3 Om een betere hechting van de Bitumen
diklaag aan de leiding te garanderen,
wordt met een kwast Sopro Kelder
Dicht
Voorstrijk Concentraat of Sopro KelderDicht
Voorstrijk aangebracht.

4 Na droging van de voorstrijk resp. de grondering wordt over de leiding Sopro Kelderdicht Super+ of Sopro Kelderdicht 2-K aangebracht. Ook dit volgt in twee lagen.
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Detailuitvoeringen
Scheidingsnaden van
gebouwen
Zowel bewegingsvoegen als ook scheidingsnaden van gebouwen moeten
met Sopro Kelder
dicht afdichtband
afgedicht en functioneel overbrugt
worden. Een laag over de voegen aanbrengen is ontoelaatbaar.

1 Voor de overbrugging van een scheidingsnaad van een gebouw wordt op de
gegrondeerde ondergrond een kamlaag
bijv met Sopro KelderDicht Super+, opgezet.

2 Het Sopro Kelder Afdichtband wordt om
een volzatte inbinding te garanderen ingebed in de kamlaag en met een gladspaan
volvlakkig aangedrukt.

1 De enkele laag wordt met een laagdiktemeter op zijn natte laagsterkte gemeten.

2 De bij de natte laagdikte meting verkregen
waarden worden met een uitvoeringsprotocol gedocumenteerd.

Het meten van de
laagdikten
Alle maatregelen voor de afdichting
van het bouwwerk moeten in principe
gedocumenteerd worden. Voor de
belastingsgevallen 5 en 6 is de docu
men
tatie van de resultaten bindend
voorgeschreven (min. 20 metingen per
uitvoeringsobject resp. per 100 m2).
De meetpunten moeten diagonaal
over het vlak verdeeld worden. Op
plekken met gecompliceerde details,
als bijv. leidingdoorvoeringen, moet de
meetpuntdichtheid verhoogd worden.
Als er een bewapening/versterking in
de in de afdichting verwerkt wordt, dan
moet de laagdikte van de twee lagen
afzonderlijk gecontroleerd worden.
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3 Voor de meting van de droge laagdikte
wordt een referentietest gemaakt en onder
de voorwaarden van de bouwplaats opgeslagen. De drogingsgraad wordt met een
insnede door het materiaal verkregen. Alleen bij volledig droging mogen de isolatieof drainageplaten verlijmd worden.
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Sanering van oude kelderoppervlakken
Mochten oude kelderoppervlakken, vanwege het feit dat ze niet dicht zijn, in de raming van een sanering opnieuw afgedicht
worden, dan moet van te voren de oude afdichtingslaag op verdraagzaamheid van het materiaal alsook op draagkracht
getest worden. Het identificeren van de oude lagen is met eenvoudige middelen mogelijk.

Test:

Oude vrijgelegde kelderafdichting.

Wistest met een zachte doek en benzine.

„Wistest“

Geen kleuring: het oplossen van de oude laag is niet aangetoond. Het gaat
hier met zeer grote zekerheid om een teerpeklaag.

Bruine kleuring: het oppervlak is oplosbaar. Het gaat hier met grote zekerheid om een bitumenlaag.
Het oppervlak kan na reiniging (verwijdering van vuil en aarde) met een
Bitumen-Diklaag, bijv. Sopro KelderDicht Super+, bewerkt en afgedicht
worden.
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Teerpeklaag
Oplossing 1

Laag moet gecoat worden, omdat het bewerken met een bitumendiklaag
zo niet mogelijk is.

Oplossing 2

1 Het bewerken van het oppervlak, na reiniging, bijv. met Sopro ZR
Turbo XXL.

2 Versterken met Sopro KelderDicht-Bewapening.

3 Het afsmeren van het bewapeningsweefsel.

4 Na de uitharding van bijv. Sopro ZR Turbo XXL is het optioneel afdichten met een Bitumen-Diklaag, bijv. Sopro KelderDicht Super+,
mogelijk.

538

DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen

14.1

Voorbeeldspecificaties
DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen met PMBC
Pos.

010

Hoeveelheid
Ondergronden voorbereiden:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergronden (metselwerk/plamuur/gewapend
beton) van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig
opzuigen. Materiaal opnemen en verwijderen. Snijd uitstekende
mortelresten af, nivelleer bramen.
020

Uitvlak werkzaamheden:

m²

Verdiepingen, lege voegen ≥ 5 mm en uitsteeksels met hydraulisch uithardende, trashoudende, standvaste spachtelmassa vullen en uitvlakken.
Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel
(RAM 3 454).
030

Tussenafdichting in het gebied van de muurbasis (zool) en
fundering:

m²

Om de bitumineuze afdichting tegen doorgeslagen vochtigheid
uit het metselwerk te beschermen, brengt u een flexibel,
cementgebonden dichtlaag aan op de mat-natte, voorbevochtigde ondergrond in ten minste twee bewerkingen. Laat elke laag
drogen, totale droge laagdikte min. 2,0 mm. Hoogte vanaf OK
muurvoet ca. 50 cm.
Materiaal: Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)
040

Hollijsten vormen:

m1

Vormen van een hollijst langs het laagste punt van de muur,
alsook op opgaande interieur hoeken, met hydraulisch verhardende, trashoudende, standvaste spachtelmassa. Radius 4 – 5
cm. De verwerking volgt „nat-in-nat“ op de van te voren aangebrachte kunststofemulsie.
Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),
Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel
(RAM 3 454)
050

Voorstrijk:

m²

Aanbrengen van een oplosmiddelvrije voorstrijk op basis van
bitumenemulsie ter voorbereiding van de minerale ondergrond
voor de latere bitumineuze afdichting. Laat de voorstrijk drogen.
Materiaal: Sopro KelderDichtVoorstrijk Concentraat (KDG 751),
Sopro KelderDichtVoorstrijk (KDV 681).
060

Afdichting van bewegingsen scheidingsvoegen van gebouwen:

m1

Afdichtband van polypropyleen (flexibel polyolefine) over bewegingsvoegen en scheidingsvoegen van gebouwen in een kamvulling met bitumen diklaagmateriaal en druk het geheel aan
met een gladspaan.
Materiaal: Sopro KelderDichtBand (KDB 756).
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen met PMBC
Pos.

070

Hoeveelheid
Afdichting van buisdoorvoeringen, belasting van
bodemvocht, niet-accumulerend kwelwater
(DIN 18 195-4):

Een
heid
St.

Het vormen van een groef zoals een coronair rond de pijpdoorvoer met hydraulische verharder, trashoudende, vaste vulstof.
Straal 4 - 5 cm. De verwerking vindt plaats “nat-in-nat” in de
eerder aangebrachte kunstharsemulsie. Mechanisch opruwen en
reinigen van het oppervlak van de buis. Voorstrijken van de
geruwde buis met oplosmiddelvrije bitumenvoorstrijk laat voorstrijk drogen. De verbinding van de oppervlakte afdichting met
de doorvoer wordt gemaakt door het bitumen dikklaag materiaal in twee gangen op de voorgestreken buis te leiden.
Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),
Sopro RAM 3® Renovatie- & UitvlakMortel
(RAM 3 454),
Sopro KelderDichtVoorstrijk Concentraat (KDG 751),
Sopro KelderDichtVoorstrijk (KDV 681)
080

Afdichting van buisdoorvoeren met losse vaste flens,
belastinggeval van zich ophopend kwelwater
(DIN 18 195-6):

St.

Reinig de vaste flens van losse en scheidende stoffen. Vaste flens
met een met kunststof gemodificeerde bitumen diklaag in ten
minste twee bewerkingslagen met inleggen van bitumen- en
alkali-bestendig wapeningsweefsel, totale droge laagdikte min.
4 mm. Installeer de losse flens na het uitharden van het afdichtingsmateriaal. De aansluiting op de oppervlakte afdichting moet
dubbel gelaagd en overlappend zijn.
Material: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652),
Sopro KelderDicht 2-K (KD 754),
Sopro KelderDicht-Wapening (KDA 662).
090

Oppervlakte-afdichting met bitumen diklaag, belasting
van de bodemvochtigheid, niet-accumulerend kwelwater (DIN 18 195-4):
Afdichting van muuroppervlakken, muurbodems en plinten
tegen bodemvocht en niet-accumulerend kwelwater (DIN 18
195-4) met polystyreen gevulde, oplosmiddelvrije, met kunststof
gemodificeerde bitumen diklaag. Het afdichtingsmateriaal moet
worden aangebracht in ten minste twee bewerkingen met
behulp van de spatel- of sproeimethode. Laat de lagen elke keer
drogen. Totale droge laagdikte min. 3 mm.
Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652),
Sopro KelderDicht 2-K (KD 754).
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen met PMBC
Pos.
100

Hoeveelheid
Oppervlakte-afdichting met bitumen diklaag, belasting
van de bodemvochtigheid, accumulerend kwelwater
(DIN 18 195-6):

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Afdichting van muuroppervlakken, muurbodems en plinten
tegen bodemvocht en accumulerend kwelwater (DIN 18 195-6)
met polystyreen gevulde, oplosmiddelvrije, met kunststof gemodificeerde bitumen diklaag met inleg van een bitumen en alkalibestendige, met kunststof beklede glaszijdeweefsel.
Het afdichtingsmateriaal moet worden aangebracht in ten minste twee bewerkingen met behulp van de spatel- of sproeimethode. Laat de lagen elke keer drogen. Totale droge laagdikte
min. 4 mm.
Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652),
Sopro KelderDicht 2-K (KD 754),
Sopro KelderDicht-Wapening (KDA 662).
110

Testen van de laagdikte en droging:

Psch.

De laagdikte controle vindt plaats in verse staat door het meten van de
natte laagdikte.
Per object of per 100m2 minimaal 20 metingen.
Controle van de droging uitvoeren op een referentiemonster dat wordt
aangebracht met behulp van een wig-snijmethode. Het referentiemonster moet worden geplaatst op een monster van de ondergrond dat
aanwezig is op het uit te voeren object (bijv. baksteen) en vervolgens
worden opgeslagen in de uitgraving. De tests moeten dienovereenkomstig worden gedocumenteerd en aan de klant worden overgedragen.
120

Aanbrengen van drainage- en beschermende matten:

m²

Aanbrengen van een drielaags bitumen-compatibele noppenmat
als beschermende laag en verticale oppervlaktedrainage met filtervlies en op de achterkant een drukverdelende film.
of
Oppervlakverlijming van hardschuim isolatiepanelen als beschermende laag en thermische isolatie (omtrekisolatie) met bitumendiklaag op de uitgeharde oppervlakte-afdichting
Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652) of gelijkwaardig,
Sopro KelderDicht 2-K (KD 754) of gelijkwaardig,
Sopro KelderDrainage Systeem (KDS 663) of gelijkwaardig
De volgende technische informatiebladen moeten bij de
verwerking van de producten in acht worden genomen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618),
Sopro Hechtemulsie (HE 449),
Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel (RAM 3 454),
Sopro KelderDicht Voorstrijk Concentraat (KDG 751),
Sopro KelderDicht Voorstrijk (KDV 681),
Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652),
Sopro KelderDicht 2-K (KD 754),
Sopro KelderDichtBand (KDB 756),
Sopro KelderDicht-Wapening (KDA 662),
Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663)
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Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
Flexibele bouwwerkafdichting conform DIN 18195
met SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol
Volgens DIN 18533 kunnen afdichtingen tegen bodem
vocht en niet stuwend sijpelwater op vloerplaten met koud
zelfklevende Bitumenafdichtband, het zogenaamde KZKband, uitgevoerd worden.
Het SoproThene® Bitumen afdichtband is een koud
zelfklevende Bitumen afdichtband (KZK-band) voor een
zekere, flexibele, scheuroverbruggende en economische
bouw-werkafdichting, die aan de eisen conform DIN
18533 voldoet.
Vanwege de verwerkbaarheid bij temperaturen van -5 °C
tot +30 °C is die SoproThene® Bitumen afdichtband bijna
het hele jaar te gebruiken.
Met zijn op elkaar afgestemde systeem componenten is het
SoproThene® Bitumen afdichtband een zekere en economi
sche oplossing voor een duurzame bouwwerkafdichting.
Het laat zich snel en gemakkelijk met de zekerheid van een
gegarandeerde laagdikte verwerken. Het systeem is gelijk
water- en regenvast, de bouwput kan onmiddellijk gevuld
worden.
De SoproThene® Bitumen afdichtbaan kan ook voor het
afdichten van balkons en terrassen, van vlakke garage
daken, van keldervloeren, binnen alsook bij de oud- en
nieuwbouw ingezet worden.

Systeemcomponenten:
1

SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol

2

SoproThene® Hoekband

3

SoproThene® Kleefband (zelflassend band

4

SoproThene® Afsluitband Vlies

5

SoproThene® Afsluitband Aluminium

Afdichten van een kelder conform DIN 18 195-4 met SoproThene®
Bitumen-Afdichtingsrol.

1

2
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Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
Opbouw afdichting van de buitenwand van een kelder

SoproThene®
Afsluitband Aluminium of
SoproThene® Afsluitband Vlies

SoproThene®
Voorstrijk

Voegen repareren met
Sopro RAM 3® Renovatie &
Uitvlakmortel

Muurafsluitbaan
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDicht-laag 2-K)

Bij fundering:
Sopro ZR Turbo XXL
of Sopro TurboDichtlaag 2-K

Horizontale afsluitlaag
van Sopro ZR Turbo XXL
of Sopro TurboDichtlaag 2-K

Hollijsten met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel

Sopro KelderDrainSysteem

SoproThene®
Bitumen-Afdichtingsrol
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Stuc buiten

waterwerende
bekleding fundering
Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K
SoproThene®
Afsluitband Vlies
SoproThene®
Bitumen-Afdichtingsrol

Muur afsluitbaan
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K)

Sopro
KelderDrainSysteem

Sopro ZR Turbo XXL

Muur afsluitbaan
(alt. Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K)

Horizontale afsluiting van
Sopro ZR Turbo XXL of
Sopro TurboDichtlaag 2-K
Drainage
conform DIN 4095
(wanneer noodzakelijk)

Open voegen met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel sluiten
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Hollijst met
Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

Voorstrijken met
SoproThene® Voorstrijk

SoproThene®
Bitumen-Afdichtingsrol

Sopro KelderDrainSysteem
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14.2

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
Productaanbevelingen
1. Horizontale- en veiligheidsafdichting
Cementgebonden, 2-componenten, snel
doordrogende, flexibele en zeer zuinige
reactie afdichting. Voor het afdichten van de
buitenwanden van kelders op oude bitumen
afdichtingen, als horizontale afdichting op vloer
platen, als negatieve afdichting, voor het verlij
men van isolatie- en beschermingsplaten, ter
sanering van bouwwerken, afdichting van fun
deringen en horizontale afdichting, voor het
verlijmen en aanwerken van lichtschachten,
voor afvalwaterhouders tot 10 m waterzuilen, fonteinen, plantenbakken en in de
tuin- en landschapsbouw. Optimale standvastheid voor eenvoudigere verwerking.
Zeer flexibel door MicroGum®-Technologie.
Sopro Dichtlaag Flex 1-K en Sopro
TurboDichtlaag 2-K zijn flexibele, cementge
bonden, scheuroverbruggende, hydraulisch ver
hardende Dichtlagen voor het afdichten van
kelder-, buiten- en binnenwanden alsook voor
funderingen, vloeren, waterhouders etc.

2. Afsmeer werkzaamheden
– vormgeving hollijsten
– vullen van open voegen van metselwerk
Interne hoeken alsook aansluitingen op wanden
en vloeren moeten als hollijst met Sopro RAM 3®
Renovatie- & Uitvlakmortel (radius 4 – 5 cm)
uitgevoerd worden.

3. Voorstrijk
SoproThene® Voorstrijk is een oplossingsvrije,
kant en klare voorstrijk op basis van bitumen
-rubber ter voorbehandeling van minerale
ondergronden voor de navolgende afdichting
met SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol bij
temperaturen van -5 °C tot +30 °C.

Sopro
Sopro
Bauchemie GmbH
GmbH
Bauchemie

4. Bitumen Afdichtingsrol
SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol is een
koud zelfklevende, radondichte, flexibele bitu
men afdichtingsrol uit met kunstof gemodifi
ceerde bitumen voor de afdichting van bouw
werken conform DIN 18 195 deel 4 en 5 (mati
ge belasting) alsook voor het afdichten van
balkons en terrassen.

•

Sopro
Bauchemie GmbH

•
•
•
•

met vulkanisatie stroken van pure
bitumenmassa (50 mm breed)
van -5 °C tot +30 °C verwerkbaar
gelijk water- en slagregendicht
scheuroverbruggend
met officiële testrapporten

SoproThene® Hoekband
Zelfklevend, flexibel, scheuroverbruggend hoek
band van met kunststof gemodificeerd bitumen,
dat is aangebracht op een scheurvrije draagfolie.
Aan beide zijden voorzien van een 50 mm brede
vulkanisatierand van pure bitumenmassa. Voor het
zeker afdichten van hoeken en randen alsook in
hollijst- en overgangsgebieden van de vloerplaat
met de wand in combinatie met SoproThene®
Bitumen afdichtrand.
SoproThene® Kleefband
(zelflassend band)
Dubbelzijdig, zelfklevend, zelflassend, scheurvast
kleefband van een sterk klevende Bitumenrubbermassa in combinatie met de afdichting van
SoproThene® Bitumen Afdichtingsrol voor een
overlappings- en naadgebied dat waterpas is en
voor een zekere afdich
ting van hoeken en
gecompliceerde details alsook voor het bevesti
gen van isolatie- of drainagematten.
SoproThene® Afsluitband Vlies
Zelfklevend, scheuroverbruggend universeel
afdichtband op butyl-rubber-basis in combinatie
met de afdichting van SoproThene® Bitumen
Afdichtingsrol voor de bovenste baanafsluiting
van loodrechte vlakken en voor de baanafslui
ting van vlakken die waterpas zijn. Over het
afsluitvlies kan gestucd en gelijmd worden.
SoproThene® Afsluitband Aluminium
Zelfklevende, UV-bestendige aluminium afsluit
band in combinatie met de afdich
ting met
SoproThene® Bitumen Afdichtingsrol voor de
bovenste baanafsluiting van loodrechte vlakken
alsook voor de baanafsluiting bij vlakken die
waterpas zijn.
5. Drainage- en beschermmat
Sopro KelderDrainSysteem is een bitumenver
dragende drainage- en beschermmat van poly
styrol met aan de rugzijde gecacheerd, druk
verdelend folie en een drukstabiel P olypropyleen
filtervlies voor afdichtingen met SoproThene®
Bitumen Afdichtingsrol.
Voldoet aan de eisen die aan beschermlagen
volgens DIN 18195 (deel 10) wordt gesteld
alsook aan de drainage voor het beschermen
van bouw- installaties volgens DIN 4095.
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Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
Instructie voor het zetten van de SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol

1 Wandoppervlak voorbereid met Sopro
Thene® Voorstrijk.

2 Opplakken van SoproThene® Kleefband
(zelflassend band) op de binnen- en buiten
hoeken.

3 Op maat snijden van
SoproThene® delen.

4 Verwijderen van de beschermingsfolie van
de SoproThene® kleefband. (zelflassend
band).

5 Opplakken van de SoproThene® delen
op het midden van het SoproThene
Kleefband. (zelflassend band).

6 Na het opplakken
goed aandrukken.

7 De deelstukken moeten overlappend ver
lijmd worden.

8 Verwijderen van het beschermpapier met
ongeveer 25-30 cm.

9 Aanzetten
van
de
SoproThene®
Afdichtingsrol op de kelderwand.
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14.2

Flexibele Bitumen Afdichtingsrol
Instructie voor het zetten van de SoproThene® Bitumen-Afdichtingsrol

10 Het zuiver stellen en aandrukken.

11 Verwijderen van het beschermende papier.

12 Aandrukken van SoproThene® over het
gehele wandoppervlak.

13 Beschermpapier volledig verwijderen en
op de naad SoproThene® Kleefband (zelf
lassend band) overlappend verlijmen.

14 Naad is met SoproThene® Kleefband
(zelflassend band) extra verzekerd.

15 Het makkelijker maken van de werk
zaamheden door markeringen voor het
overlappen van de volgende baan.

16 Het zetten van de volgende baan.

17 Afgedicht oppervlak met voetpunt.

547

14.2

DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen

DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen)
Pos.

010

Hoeveelheid
Ondergronden voorbereiden:

Een
heid
m²

Reinig de ondergronden (metselwerk / gips / gewapend beton)
en verwijder eventuele hechting reducerende stoffen. Stofresten
grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien. Snijd
uitstekende mortelresten af, nivelleer bramen.
020

Egalisatie werkzaamheden:

m²

Verdiepingen, lege voegen ≥ 5 mm en breuken vullen met
hydraulisch uithardende, trassbevattende, standavste nivelleer en
uitvlakken.
Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel
(RAM 3 454).
030

Eventuele positie:
Tussenafdichting op plekken muurvoet
(vloerplaat) en sokkel:

lfm

Ter bescherming van de koude zelfklevende afdichtingsbaan
tegen doorslaand vocht vanuit het metselwerk, flexibele, cementgebonden dichtlaag op de matvochtige ondergrond in min.
twee lagen aanbrengen. Laat elke laag drogen, totale droge
laagdikte min. 2,0 mm. Hoogte vanaf OK muurvoet ca. 50 cm.
Materiaal: Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618),
Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823).
040

Holkeel vormen:

lfm

Het vormen van een holkeel langs de voet van de muur (vloerplaat) evenals op stijgende binnenhoeken met hydraulisch verhardende, trashoudende standvaste nivelleer. Straal 4 - 5 cm. De
verwerking vindt „nat-in-nat“ plaats in de eerder aangebrachte
kunststofemulsie.
Materiaal: Sopro Hechtemulsie (HE 449),
Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel
(RAM 3 454).
050

Voorstrijken van de vloeren en wanden:
Aanbrengen van een kant-en-klare, oplosmiddelvrije voorstrijk
op basis van rubber-bitumen ter voorbereiding van de minerale
ondergrond voor de latere opname van koude zelfklevende
afdichtingsbanen. Laat de voorstrijk drogen.
Materiaal: SoproThene® Voorstrijk (879).
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen)
Pos.

060

Hoeveelheid
Plak de afdichtingstape in hoeken en randen:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Bevestig dubbelzijdige, zelfklevende lastape op overgangen tussen
muur en vloer, binnen- en buitenhoeken en holkelen. Maak verbindingen overlappend door de beschermende film af te trekken.
Verwijder de beschermfolie in de resterende delen net voor het verlijmen van de KSK-baan.
Materiaal: SoproThene® Lijmband (Lastape) (878).

070

Pijpdoorvoeringen afdichten:

m²

Dubbelzijdige, zelfklevende lastape op buisdoorvoeringen aanbrengen. Maak verbindingen overlappend door de beschermende film
af te trekken.
Materiaal: SoproThene® Lijmband (Lastape) (878).

080

Oppervlakkenafdichting met KSK-baan, belastingsgeval
bodemvocht, niet stuwend sijpelwater
(DIN 18 195-4):

m²

Afdichten van de wanden, muurvoeten en sokkels tegen
bodemvocht en niet stuwend sijpelwater (DIN 18 195-4) door
het opplakken van passend gesneden koude zelfverlijmende, flexibele bitumen afdichtbanen.
De banen op het af te dichten opervlak uitrollen, volledig en
zonder vouwen verlijmen en door middel van een rubberen rol
goed aandrukken, overlapping onderling min. 10 cm.

090

Zichtbare afsluiting van de banen:

lfm

Opplakken van een aluminium-afsluitband als zichtbaar blijvende,
UV-bestendige baanafsluiting.
Materiaal: SoproThene® Afsluitband Aluminium (878).

100

Overwerkbare baanafsluiting:

lfm

Opplakken van een overwerkbare, met vliesgecacheerde, zelfklevende butylrubber band op de plaatsen van de baanafsluiting als
drager voor nivelleer en tegels.
Materiaal: SoproThene® Afsluitband Vlies (878).
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DIN 18 533 – Afdichting van aarde rakende bouwdelen (KSK-rollen)
Pos.

110

Hoeveelheid
Aanbrengen van Drainage- en beschermingsmatten:
Aanbrengen van een drie-lagige bitumenverdragende noppenmat als beschermlaag en loodrechte vlakdrainage met filtervlies
en rugzijdige, drukverdelend folie.
of
Verlijmen van hardschuim isolatiepanelen als beschermende laag
en thermische isolatie (omtrekisolatie) met bitumendiklaag op de
uitgeharde oppervlakte-afdichting
Materiaal: Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652) of gelijkwaardig,
SoproThene® Kleefband (878),
Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663) of gelijkwaardig
De volgende technische informatiebladen moeten bij de
verwerking van de producten in acht worden genomen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sopro Hechtemulsie (HE 449)
Sopro RAM 3® Renovatie & UitvlakMortel (RAM 3 454)
SoproThene® Voorstrijk (879)
SoproThene® Voorstrijk W (876)
SoproThene® Bitumen-Afdichtbaan (878)
Sopro KelderDicht Super+ (KSP 652)
Sopro Kelder Drainage Systeem (KDS 663)
Sopro Sopro ZR Turbo XXL (ZR 618)
Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823)

Een
heid
m²

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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14.3

Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting
Cementgebonden dichtlagen hebben altijd een belangrijke
rol gespeeld bij het beschermen van gebouwen tegen
vocht. Ze zijn gemakkelijk om mee te werken en werken
ook wanneer de omstandigheden op de werkplek niet
altijd optimaal zijn (bijv. natte ondergrond, enz.).
Hun hechting op bijna alle gangbare materialen op de
bouwplaats is onovertroffen, met het voordeel dat op
cementgebonden afgedichte oppervlakken met andere
materialen verder kan worden gewerkt. Dit kan enerzijds
een pleistermortel maar kunnen ook tegellijmen zijn, bijvoorbeeld in de omgeving van de fundering van de woning.

Systeemafdichtingen bij tegels en platen
Tegels en platen hebben al decennia lang gemodificeerde, cementgebonden dichtlagen gebruikt. Deze worden met succes
gebruikt voor het afdichten van doucheruimten tot containers (zwembaden) met water onder druk.
Een tegelverlegging in een dunbed (morteldikte ca. 1 - 5
mm) wordt dan uitgevoerd op de oppervlakken die op deze
manier zijn afgedicht.
Onder gemodificeerde, cementgebonden dichtlagen verstaat men in het algemeen dat ze flexibel worden aangepast door geschikte additieven en kunnen aldus bewegingen van de ondergrond (fijne haarscheurtjes) zonder
schade absorberen. Bij tegelverleggingen vindt het afdichtingsproces meestal plaats op reeds voorbereide oppervlakken van de binneninrichting. Dit is van toepassing op qua
maat nauwkeurige, gladde en gesloten pleister- of dekvloeroppervlakken en bouwmaterialen uit de droogbouw.
Daarom zijn de bestaande producten zo ontworpen dat
ze in dunne lagen (1 - 2 mm dikke lagen) kunnen worden
aangebracht.

Afdichten van een bekken met de sproei methode met een cementgebonden flexibele dichtlaag (bijv. Sopro Dichtlaag 2-K).
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Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting
Afdichten in de ruwbouw
De omhulling van het gebouw heeft al bescherming nodig tegen doordringend vocht tijdens de ruwbouwfase , dit betekent in een tijd waarin de aangetroffen oppervlakken (metselmuren / onbewerkte betonnen vloerpanelen) de gebruikelijke
ruwbouw toleranties en ruwheid laten zien, die een zeer dun gelaagde en filigrane toepassing, zoals gebruikelijk in de
tegeltechniek nog niet toestaan.
Voor het productieproces betekent dit dat het afdichtmiddel zodanig moet worden ontworpen dat oneffenheden, gaten
of holtes in het oppervlak van de ondergrond in één keer kunnen worden opgevuld en afgedicht.

Sopro ZR Turbo XXL staat luchtig op de troffel, zodat holtes en oneffenheden in een dikke laag kunnen worden gesmeerd

Gemetselde wand

Afdichten van een betonnen opstaande rand op een dak.

De Sopro ZR Turbo XXL is een verdere ontwikkeling in het assortiment van de Sopro Dichtlagen, die zich richten op de
speciale kenmerken van de ruwbouw en daar universeel kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat de Sopro ZR Turbo XXL
universeel kan worden gebruikt voor afdichtingen, van vloerplaat tot metselwerk tot container.
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Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting
Inzetgebieden van de Sopro ZR Turbo XXL
Voor maatregelen tegen opstijgend vocht:

Voor de buitenmuren van kelders

Voor containers, fonteinen, stortbakken, bloembakken:
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Bitumenvrije cementgebonden Reactie-afdichting
Verwerking van Sopro ZR Turbo XXL

1+2

Aanmengen van de componenten tot een homogene, makkelijk te verwerken
mortel.

3

Gemakkelijk aanbrengen van de Sopro ZR
Turbo XXL op een gemetselde wand.

Afdichten van een funderingsmuur

Sopro ZR Turbo XXL tijdens het verwerkingsproces opgezet en aansluitend
glad gemaakt.

Afgedichte funderingsmuur

Het aanbrengen van Sopro ZR Turbo XXL op oude dragende teer- en bitumenverven is als nieuw afdichtmiddel probleemloos mogelijk.

Aanbrengen van Sopro ZR Turbo XXL op de gereinigde oude afdichting.
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Met Sopro ZR Turbo XXL afgedicht oppervlak.

