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Basisprincipes
De bouwverordeningen beschrijven, dat bouwwerken en bouwdelen zo te plannen en uit te voeren zijn, dat er geen schade
of onredelijke belastingen ontstaan door water of vocht.
Dat betekent, dat de bouwsubstantie door geschikte afdichtingsmaatregelen beschermd moet worden.

ZDB-Merkblad Systeemafdichtingen.
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In samenspel met keramische afwerkingen hebben de zogenaamde systeemafdichtingen zich de laatste decennia in de praktijk bewezen. Deze werden tot nu tu in verschillende merkbladen van de ZDB, BEB of het Steinmetzverbandes omschreven.
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BEB-Merkblad kitten in combinatie met vloerafwerkingen. (Augustus 2010).

Steinmetzmerkblad systeemafdichtingen.

Het keramische bouwmateriaal (tegels en platen) is als altijd degene met de meeste weerstand als het om de vorming van
oppervlakken van natte ruimten, Wellness, zwembaden of de levensmiddelenindustrie gaat.
Het keramische afwerkingsmateriaal kan echter geen afdichtlaag vervangen. Dit komt mede omdat, de voeg in een tegelafwerking als waterdoorlatend is in te delen.

Let op: Ieder manier van voegen moet als waterdoorlatend worden gedefiniëerd en vervangt niet de vereiste afdichting.

Dit is echter niet cruciaal te zien, omdat alle in een keramische systeemafdichting betrokken materialen (keramische tegels,
voegmortel, tegellijm en afdichting) duurzaam nat of vochtig mogen zijn, zonder dat het systeem schade oploopt.
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DIN 18 534 – Afdichting binnenshuis
In juli 2017 is de nieuwe DIN 18 534 afdichting binnenshuis in werking getreden en heeft de oude 18 195 (afdichtingsnorm)
in alle delen vervangen.

De DIN 18 534 afdichting binnenshuis bestaat uit de volgende delen:
Deel 1: Vereisten, planning en uitvoeringsprincipes
Deel 2: Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen
Deel 3: Afdichting met vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen
Deel 4: Afdichting met gietasfalt of asfaltmatrix
Deel 5: Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen in combinatie
		
met tegels of platen
Deel 6: Afdichting met plaatvormige tegel systeemafdichtingen

Bepalend voor het werk tegels en platen is, dat de systeemafdichtingen met de opname in deze set normen (DIN 18 534
deel 3) de status van norm afdichting krijgen.
Dit zal in de toekomst zowel de planning als de uitvoering vergemakkelijken!
Het herontwerp van alle norm-onderdelen, die het gebouw aangaande de af te dichten componenten omschrijven, kan
worden verklaard met behulp van een doorsnede van het gebouw:

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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Tijdelijk overzicht en terugblik op de ontwikkeling van de zogenaamde vochtigheidbelastingsklasse
ZDB
tot 2004

FBK I
baden in huis

FBK II
openbare plekken
doucheruimten

DIBT
sinds 2002
ZDB
01/ 2005

0
badkamers
in huis met
badkuip

A01
wand

A02
vloer

A1
wand

A2
vloer

A1
wanden

A2
vloeren

badkamers in huis
met afvoer in de vloer
matig belast

A0
matige belasting door niet drukkend
water binnenshuis bijv. badkamers in
huis, vloeren met afvoeren

A
zware belasting door
niet drukkend water
binnenshuis

Afdichtingsstoffen
ZDB 08/2012

Sopro Coat
FDF 525/FDF 527

Sopro Coat (wand)
FDF 525
FDF 527
Dichtlaag Flex
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K
TDS 823

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand
PU-FD 571 vloer
BEB*
08/2010

AEB® Afdichtingsen ontkoppelingsrol AEB 640
AEB® plus Afdichtingsen ontkoppelingsrol
AEB plus 639

FBK IV
levensmiddelen verwerkende bedrijven

Zwembadbouw
OW-bereik

C

B

B0
C
buitenshuis met niet
Zwaar belast met
drukkende invloed van chemische aantasting
water

B
oppervlakken
onderwater
(drukkend water)

zwaar belast

ZDB
01/ 2010
BEB
08/2010
ZDB
06/2012

Dichtlaag Flex
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K
TDS 823

FBK III
balkons/
terrassen

B0
matige belasting
door niet drukkend
water buitenshuis

C
zware belasting door
niet drukkend water
met aanvullend chemische inwerkingen
binnenshuis

Dichtlaag Flex
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K
TDS 823

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand
PU-FD 571 vloer

Dichtlaag Flex
1-K DSF 523
1-K snel DSF 623
2-K DSF 423
TurboDichtlaag 2-K
TDS 823

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand
PU-FD 571 vloer

AEB® Afdichtingsen ontkoppelingsrol
AEB 640
AEB® plus Afdichtingsen ontkoppelingsrol
plus AEB 639

B
zware belasting door
van binnenuit voortdurend drukkend
water - binnen en
buitenshuis

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand
PU-FD 571 vloer

PU-Dichtlaag
PU-FD 570 wand
PU-FD 571 vloer

AEB® plus
Afdichtingsen ontkoppelingsrol
plus AEB 639

De oude FBK‘s zijn als volgt over de nieuwe normen verdeeld:
A0
DIN 18 534
afdichting binnenshuis
juli 2017

✔

A

B0

✔

B

✔

DIN 18 535
afdichting van reservoirs
juli 2017
DIN 18 531
Afdichting voor niet gebruikte
en gebruikte daken**
juli 2017

C

✔

✔

* Eerste naamgeving van afdichtingen in banen en platen.
** Balkons
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DIN 18 354 – Afdichting binnenshuis
Met de publicatie van DIN 18 534 in juli 2017 zijn de tegelsysteem afdichtingsmaterialen, waarmee de tegelzetter reeds
gewoonlijk werkt, aangewezen als de officiële DIN-afdichtingssystemen.
Vloeibaar te verwerken materialen DIN 18 534-3
a. Polymeerdispersies (DM)
b. Scheuroverbruggende minerale afdichtlaag (CM)
c. Reactiehars (RM)

Laagdikten:
De vloeibaar te verwerken afdichtingsmaterialen moeten in
ten minste twee lagen/bewerkingen worden aangebracht.
Op de bouwplaats is een minimale droge laagdikte (dmin)
te bereiken of na te leven
De minimale droge laagdikte (dmin) moet bij een meting
van de laagdikte op de bouwplaats van het uitgeharde
afdichtmateriaal op zijn minst vast te stellen zijn.
Opdat de minimale droge laagdikte (dmin) zeker bereikt
wordt, moet met de Nenn droge laagdikte (ds) gepland
en berekend worden.
Toelichting:
Om de Nenn droge laagdikte te bereiken, moet aan de
minimale droge laagdikte (dmin) een laagdikte toeslag (dz)
worden toegevoegd. Dit is het gevolg van de verwerkingsgerelateerde schommelingen (dv) en noodzakelijke nivellering van de ondergrond (du).

De laagdikte van de afdichting is bepalend voor zijn kwaliteit.

dz = du + dv
Als er geen informatie van de fabrikant over verbruik is,
moet een dikte toeslag van ten minste 25% van de minimale droge laagdikte (dmin) worden berekend.
Definitie:
Nenn droge laagdikte (ds) = minimale droge laagdikte (dmin) + dikte toeslag (dz) in natte toestand*.
Laagdikte:

nat, vers afdichtingsmateriaal
met dikte toeslag

na droging

gedroogd afdichtingsmateriaal

*Dikte toeslag is met minstens 25 % in te stellen. dz = nivellering van de ondergrond du + verwerkingsgerelateerde schommelingen dv
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Minimale droge laagdikte (dmin) van het vloeibaar te verwerken afdichtingsmateriaal
• Polymeerdispersie* (DM) ≥ 0,5 mm
• Scheuroverbruggende minerale dichtlaag (CM) ≥ 2,0 mm
• Reactiehars (RM) ≥ 1,0 mm
*Polymeerdispersies moeten bij het afdichtingsproces in verschillende kleuren aangebracht worden.

Testen van de minimale droge laagdikte:
•	Polymeerdispersies moeten met twee verschillende kleuren worden aangebracht. De controle volgt nadien over
het materiaalverbruik!*
•	Controle van de aangebrachte hoeveelheid per m3 met
bepaling van de natte laagdikte bij de verwerking.
•	Referentie test om de laagdikte te bepalen.
•	
Vanaf W-3 moeten de controles worden gedocumenteerd.
•	Tot 20 m2 moeten vijf metingen, tot 100 m2 vlakken
moeten tien metingen worden uitgevoerd. De metingen
moeten gelijkmatig verdeeld worden uitgevoerd.
De plekken van de metingen moeten afsluitend weer worden dicht gemaakt.

Meetplek reeds geschuurd.

De meting van de laagdikte van een afgewerkt monster met behulp van
passers.

Meetplek overlappend gerepareerd.

* Sopro Bouwchemie bied voor de bouwplaats twee kleuren aan. Vanaf nu
ook een kleur additief, welke op de bouwplaats bijgemengd kan worden
voor een verdere kleur.
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Afdichting met baanvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,
DIN 18 534-5
Naast de vloeibaar te verwerken tegel systeemafdichtingen zijn er parallel aan deze ook de baanvormige tegel systeemafdichtingen gevestigd. Deze worden in deel 5 van de norm afdichting genoemd.

Afdichten van een badkamer met een baanvormige tegel systeemafdichting (Sopro AEB® afdicht- en ontkoppelingsrol).

Opmerking:
Het normatief afgedekte toepassingsgebied van de
baanvormige afdichtingen zijn beperkt tot de water
inwerkende klassen WO-I tot W2-I.
Voor hogere water inwerkende klassen en hoge mechanische invloeden op de afdichting moet men contact
opnemen met de fabrikant.
Wanneer de baan op W3-I plekken wordt ingezet, dan
moet deze onderdeel zijn van een projectgebonden
speciaal ontwerp.

Afgedichte badkamer - de overlappende plekken van de AEB-rol zijn goed
te zien, welke met Sopro Racofix® RMK 818 Montagelijm waterdicht zijn
verlijmd.

Vezels, waarin zich de tegellijm of de Flexlijm zich mechanisch in de afdichtingsbaan hecht

Het baanvormige afdichtingsmateriaal in combinatie met
tegels en platen moet officieel zijn toegestaan en over een
ETA op basis van de ETAG 022 of een abP beschikken, wanneer ze in de zin van deze norm ingezet moeten worden.

0,2 mm

Belangrijk:
Het baanvormige afdichtingsmateriaal moet een minimale
dikte van de werkzame afdichtlaag (membraan) van 0,2 mm
in Duitsland bezitten.
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Naden:

Product aanbeveling

De naden, stootnaden en overlappingen moeten zorgvuldig
met het juist uitgekozen afdichtingsmateriaal waterdicht
worden verlijmd.

min. 50 mm

Racofix®
Montagekit 818

Racofix®
MKS 819

Sopro TurboDichtlaag
TDS 823

Sopro Fixeer& Dichtlijm*
FDK 415

* Met Sopro Fixeer- & Dichtlijm kan de verlijming en het waterdicht
afsluiten van de overlappingen met een product worden uitgevoerd.

Controle van de naden:

Met een naadhaak.

Als alternatief met de onderdruk pomp: Het test sjabloon wordt neergelegd. Laat zich een onderdruk (vacuüm) opbouwen, dan is de stootnaad dicht. Zo niet, dan is er een open plek.
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Afdichting met baanvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,
DIN 18 534-5
DIN 18 534 heeft de baanvormige systeemafdichtingen tot nu toe enkel voor de water inwerkende klassen W0 tot W2-I
vrijgegeven. Een belangrijke reden, om ze niet ingedeeld in de water inwerkende klasse W3-I te durven gebruiken, zijn de
tot nu toe, gewoonlijke, iets lage hechtsterkten van dit afdichtingssysteem.
Juist in de industrie bouw (brouwerijen, grootkeukens etc.) moet men er van uitgaan, dat naast de zeer hoge belasting van
water met zwaar mechanisch werkende (pallettrucks, vorkheftrucks, servieswagens etc.) krachten rekening gehouden moet
worden. Dat betekent dat afdichtingsbanen met hogere hechtsterkten hier zinvol zijn om aan de eisen te kunnen voldoen.

Sopro AEB® HD
De nieuwe Sopro AEB® HD voldoet vanwege zijn nieuwe
oppervlakte structuur aan deze gewenste hoge hechtsterkten. Deze worden met cementgebonden en dunbedmortels
op basis van reactiehars bereikt en bewegen zich tussen
1 – 2 N/mm2.
Hierbij komt, dat vanwege de nieuwe structuur van het
oppervlak van de baan geen capillaire inwerking van het
water door het vlies kan plaatsvinden, omdat deze baan
geen vliesweefsel bezit. De verwerking van de stootnaden
en overlappingen worden daardoor makkelijker.
Natuurlijk is de Sopro AEB® HD thans nog op de huidige
bouwplaats op plaatsen W3-I als bijzondere constructie te
verenigen, het voldoet echter al aan de vereisten van de
norm DIN 18 534 aangaande chemische en mechanische
belastingen.

Verlijmen van de baan met VarioFlex HF.
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De constructie is in staat hoge mechanische krachten in de vorm van druk
en stoten op te nemen.

Afdichtbanden en vormdelen kunnen met de
Sopro Fixeer- & Dichtlijm verlijmd worden.

De verlegging van tegels moet met megaFlex S2
turbo of DunbedEpoxy worden uitgevoerd.
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Afdichting met plaatvormige afdichtingsmaterialen in combinatie met tegels en platen,
DIN 18 534-6
Ervaring met plaatvormige afdichtingen bestaat al vele jaren op het gebied van douchevloeren, het gebruik van voorgemonteerde doucheborden. Deze zijn in de fabriek op het oppervlak afgedicht of de structuur van het harde schuim is inherent
afgedicht.
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De plaatvormige afdichting heeft zijn oorsprong op het gebied van het
douchebord.

!%fRr"

2674779

Opmerking:
Het plaatvormige afdichtingsmateriaal neemt enkel de
functie over van de afdichting en is geen zelfdragend
component. Plaatvormige afdichtingsmaterialen mogen
in W0-I tot W2-I ingezet worden. Als de plaat zijn dichtheid bereikt via de hardschuimkern, dan moet bij W0-I
tot W1-I met een plaatdikte van minstens 10 mm en bij
W2-I met een plaatdikte van minstens 25 mm rekening
worden gehouden.

Systeem I

Systeem II

Systeemlijm
voor het waterdicht
verlijmen van de stootnaden
Dicht hardschuim

Hardschuimplaat met een afdichtlaag op het oppervlak. Afdichtbanden
zijn nodig op de plekken van stootnaden.

De hardschuimkern is op zichzelf dicht, tijdens de montage moeten de
uiteinden van de platen met een systeemlijm waterdicht worden verlijmd.
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Te gebruiken afdichtingsstoffen
1. Vloeibaar te verwerken afdichtstoffen:
Kunststofdispersie

Sopro Coat

Reactiehars = PU- en Epoxyhars

Sopro PU-Dichtlaag
Contrastkleur pigmentspuit

Sopro Coat:
Vrij van oplosmiddelen, 1-component vloeibare kunststof
dichtlaag. Kant en klaar en te gebruiken voor systeemafdichtingen met tegels en platen. Met name bij vlakke niet
gestructureerde ondergronden als gipskartonplaten, gipsvezelplaten etc. heeft Sopro Coat zich bewezen. Het materiaal
voldoet aan scheuroverbrugging conform ZDB-Merkblad.
Toepassing binnenshuis als bijv. douches en baden welke in
huis en in bedrijven worden gebruikt.
Verkrijgbaar in twee kleuren.
In de toekomst kan de kleur worden gewijzigd door een
pigmentspuit op de bouwplaats toe te voegen.

Kunststof-Cementlijm-combinatie =
minerale, flexibele Dichtlaag

Sopro Dichtlaag Flex Sopro TurboDicht1-K/1-K snel
laag 2-K

Sopro Dichtlaag
Flex 2-K

Sopro Dichtlaag Flex/TurboDichtlaag 2-K
1-component of 2-componenten, hydraulisch verhardende
dichtlaag voor flexibele afdichtingslagen. Het materiaal is
scheuroverbruggend en heeft een hoog hechtverband met
de ondergrond. Het is bijzonder geschikt voor systeemafdichtingen onder tegels en platen op balkons en terrassen,
op met vocht belaste plekken met industrieel en bedrijfsmatig gebruik, voor de binnenbekleding van afvalwaterbekkens, etc.
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Sopro PU-Dichtlaag
Wand
Sopro PU-Dichtlaag
Vloer

Sopro PU-Dichtlaag:
Wit gepigmenteerde, 2-componenten vloeibare polyurethaan hars. Het materiaal is na uitharding water-, rioolwater- en zeewatervast en is ook bestand tegen waterige
zuren, logen, zoutoplossingen, chloor-, kalk- en thermaalwater. Te gebruiken als scheuroverbruggende afdichting
van vlakken in een systeem onder tegels en platen binnenen buitenshuis, welke aan zware belastingen blootgesteld
kunnen worden, als bijvoorbeeld zwembaden, grootkeukens, industriële en bedrijfsmatige gebieden.
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Einsetzbare Abdichtungsstoffe
2. Afdichtingen met banen:

Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol
Dunne, waterdichte en scheuroverbruggende afdichtingsen ontkoppelingsrol, met aan beide zijden een speciale laag
vliesweefsel. Het vliesweefsel bewerkstelligt een optimaal
hechtverband tussen de afdichtings- en ontkoppelingsrol en
cementgebonden tegellijm. Is geschikt voor het zeker en
flexibel afdichten van wanden en vloeren onder keramische
tegels en platen alsook tegels van natuursteen in badkamers, douches en natte ruimten. Overlappingen of stootnaden worden met Sopro Racofix® Montagekit, Sopro
Racofix® Montagekit S of met Sopro Turbo-Dichtlaag 2-K
waterdicht verlijmd. Zeer geschikt als snelle afdichtingsmaatregel op bouwplaatsen met een tijdslimiet.

Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol
plus
Flexibele, waterdichte, scheuroverbruggende en spanningsafbouwende afdichtings- en ontkoppelingsrol van hoogwaardige polypropyleen. Bewerkstelligt een optimaal hechtverband met de cementgebonden tegellijm vanwege de
speciale laag vliesweefsel aan beide zijden. Zeer geschikt
voor het zeker, flexibel afdichten en ontkoppelen buitenshuis op balkons en terrassen onder keramische tegels en
platen alsook afwerkingen van natuursteen. De speciale
baan bewerkstelligt een verbeterde compensatie van de
spanning bij abrupte temperatuurswisselingen. Stootnaden
worden met Sopro Racofix® Montagekit, Sopro Racofix®
Montagekit S of met Sopro TurboDichtlaag 2-K waterdicht
verlijmd. De verlegging van keramiek of natuursteen kan
zonder lange wachttijden volgen.

Opmerking:
Systeemafdichtingsmaterialen kunnen in principe op alle gebruikelijke, voor de verlegging van tegels en platen geschikte
ondergronden toegepast worden! Vanwege hun samenstelling beschikken zij over een zeer goed aanhechtingsgedrag.
Tijdens de planning moet er zeer goed gelet worden op het feit dat watergevoelige ondergronden (bijv. gipshoudende
bouwstoffen) niet in zeer vochtbelaste gebieden worden toegepast.
Geschikte materialen voor de ondergrond worden in de volgende hoofdstukken afhankelijk van de water inwerkende
klassen aangegeven, of door DIN 18 534 voldoende geregeld.
In alle gevallen zal de planning en uitvoering van de afdichting bijzonder nauwkeurig moeten worden uitgevoerd.
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DIN 18 534 – Afdichting binnenshuis
Naast de toekomstige gestandaardiseerde afdichtingsmaterialen, werd de verwachte impact van water op de te beschermen
oppervlakken in het interieur herzien en geherdefinieerd.
Deze waterimpactklassen worden als volgt opgesplitst:
• W = Water inwerkende klassen
• 0 - 3 = Classificatie (gering, matig, hoog, zeer hoog)
• I
= Binnen
W0-I

gering

• Wanden in badkamers buiten de doucheruimte of keukens, bijv. achter de gootsteen
• Vloeroppervlakken zonder vloer afvoer bijv. bijkeuken, gasten toiletten, keukens

Voorbeeld

W1-I

matig

hoog

Voorbeeld
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Oppervlakken met frequente blootstelling aan water, vooral op de grond, tijdelijk geïntensiveerd door ophoping van
water

• Wanden van douches in sportfaciliteiten / bedrijfsruimten
• Vloeroppervlakken met afvoeren en / of goten
• Vloeroppervlakken in kamers met inloop douches
• Vloeroppervlakken van sportfaciliteiten / bedrijfsruimten

Voorbeeld

W3-I

Oppervlakken met niet-frequente blootstelling aan water, zonder intensivering door ophoping van water

• Wanden boven baden en in de douches in de badkamer
• Vloeroppervlakken in baden zonder / met afvoer zonder hoge water inwerking van de doucheruimte
• Vloeroppervlakken in huishoudelijke gebieden met afvoer (bijv. plaats van de wasmachine)

Voorbeeld

W2-I

Oppervlakken met niet-frequente blootstelling aan spatwater

zeer hoog

Oppervlakken met zeer frequente of langdurige blootstelling aan spat- en / of water en / of water afkomstig van
intensieve methodes van reinigen, geïntensiveerd ophoping van water

• Douche faciliteiten in sportfaciliteiten / bedrijfsruimten
• Omlopen van bekkens en wellness faciliteiten in zwembaden
• Oppervlakken in bedrijfsruimten (commerciële keukens, wasruimtes, ruimten waar voedsel wordt bewerkt)
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Basisprincipes
Classificatie van de af te dichten oppervlakken conform water inwerkende klassen
1)
I

1-

W

W

1-

I

W

0-

I

W1-I

Badkamer met badkuip.

Omdat de bescherming tegen spatwater niet kan verhinderen dat er toch
water op de vloer komt, moet de vloer in W1-I ingedeeld worden.

2)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1-

1-

I
I

1-

W

W

1-

I

I
I

1-

W1-I

W

W

1-

I

W2-I

Badkamer met ligbad en douchebak.

Badkamer met ligbad en douchebak met douchewand.

Opmerking:
Ondanks de douchewand kan niet worden afgezien van een bodemafdichting van het bad!
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Basisprincipes

3)

W

W

0-

0-

I
W

I
W

1-

1-

I
I

1-

W

W

I

I

W2-I

I

1-

1-

W

W

1-

I

W1-I
W2-I

W2-I

Badkamer met bad en inloopdouche.

Badkamer met bad en inloopdouche met douchewand.

Opmerking:
Als de inloopdouche is uitgerust met een „effectieve spat bescherming“ (geen douchegordijn), kan het resterende
vloeroppervlak in W1-I worden ingedeeld.

4)

W

0-

I
W

1-

I
I

1-

W

W

1-

I

W1-I

Badkamer met bad en douchebak met douchewand: afvoer op de vloer in
de ruimte.
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Basisprincipes
5)

W

I

3-

3-

W

I

W3-I

W

3-

I

3-

W

I

h

W3-I
Schwimmbecken
DIN 18535

Douche en zwembad
h = de hoogte van de af te dichten muur moet door de ontwerper worden bepaald

6)

I

3-

W

W

3-

I

W3-I
Commercieel gebruikte grootkeuken.

Opmerkingen:
In voedselverwerkende ruimtes of grootkeukens moet rekening worden gehouden met extra invloeden! Dit zijn in
wezen chemische belastingen in de vorm van zuren en logen alsook mechanische inwerkingen uit het gebruik. Er moet
ook rekening worden gehouden met mogelijke thermische effecten.
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Basisprincipes
Water inwerkende klassen als voorbeeld bij het object:

W0-I

W1-I
W0-I

W1-I
Badkamer met douchebak.

Keuken.

W1-I

W2-I of
W1-I

W2-I

W2-I

W2-I

Badkamer met spatscherm van glas.

Badkamer met douchecabine.

W3-I

W1-I

Badkamer met afvoer van het bad in de vloer.
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W3-I
Douche faciliteiten.
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Basisprincipes

DIN 18535
W3-I

W3-I
Met extra inwerking
Grootkeuken.

Zwembad/badrand.

De water inwerkende klassen moeten door de ontwerper worden bepaald met het oog op de verwachte belasting.
De geselecteerde water inwerkende klasse geeft dan de mogelijk toegestane ondergrond materialen en afdichtingsmaterialen weer!
Ondanks hetzelfde ruimtegebruik, kan de water inwerkende klasse op verschillende niveaus worden ingesteld in verschillende bouwprojecten.
Voorbeeld: Het gasten toilet in huis krijgt een indeling tussen W0-I en W1-I. Het toilet dat wij mogelijkerwijs in een
stadion kunnen vinden ligt tenminste tussen W2-I en W3-I.

W2-I/W3-I
W0-I tot W1-I

Het gasten toilet thuis kan worden beoordeeld met W0-I tot W1-I.

De toilet voorziening in een skihut/stadion is echter vanwege de zeer hoge
belasting bij W2-I tot W3-I ingedeeld.
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Basisprincipes
Specificaties met betrekking tot de af te dichten oppervlakken:
• Is alleen het vloeroppervlak (bijv. W1-I/W2-I) af te dichten,
dan moet deze aan de aangrenzende en opgaande
bouwdelen min. 5 cm hoog worden gehouden (bedekking volgt door de later opgeplakte sokkel).

≥ 20 cm

I

1-

W

W

• Die afdichting moet min. 20 cm boven de hoogste kraan
of de met spatwater belaste plek reiken.

1-

I

• W1-I vloeroppervlakken moeten worden afgedicht!
≥ 5 cm
≥ 5 cm

W

0-

I

W1-I

• W1-I wanden moeten worden afgedicht, wanneer vochtgevoelige ondergronden aanwezig zijn of over niet vochtgevoelige ondergronden water naar andere plekken kan
gaan.
• W0-I oppervlakken hoeven niet afgedicht te worden, als
waterafstotende oppervlakken worden gebruikt.
• De afdichtingssystemen moeten, indien noodzakelijk,
bestand zijn tegen een maximale ophopingshoogte van
10 cm.

Ondergronden
De water inwerkende klassen W0-I en W1-I staan vochtgevoelige ondergronden toe, bijv. gipsstuc, gipshoudende droge
bouwmaterialen, calciumsulfaatgebonden dekvloeren.
De water inwerkende klassen W2-I en W3-I staan geen vochtgevoelige ondergronden toe. Dat betekent dat hier in wezen
ondergronden op basis van cement ingezet moeten worden, bijv. beton, cementstuc, cementdekvloer en andere.

-I

W1

W1

-I

W2-I

Cementdekvloer

Bad zonder werkzame bescherming tegen spatwater in de inloopdouche.
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-I

W1-I

W2-I

Cementdekvloer

W1

Calciumsulfaat gebonden
dekvloer

W2-I

cementdekvloer

Bad met werkzame bescherming tegen spatwater in de inloopdouche.
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Basisprincipes
Ondergronden

W1-I

Calciumsulfaat gebonden
dekvloer mogelijk

-I

W1

W1

-I

Badkamer met afvoer in de vloer, niet binnen het douchevlak.

Afschot
De waterdragende niveaus (afdichting en oppervlak van de bruikbare laag) moeten voldoende afschot hebben voor de
afvoer van water.

Afschot in een douche.

Afschot in een grootkeuken compliceren de
dagelijkse routine.

Verwijdering van het water door middel van een
rubberen trekker.

Hier kan van worden afgeweken als de drainage/afvoer van water op andere manieren plaatsvindt (in ruimten waar voedsel
wordt verwerkt, zoals in commerciële keukens, is dit altijd een probleem, omdat het geïnstalleerde afschot vaak het productieproces bemoeilijkt en belemmert).
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Drempels
Passende maatregelen moeten worden gepland zodat water dat zich ophoopt op de vloeroppervlakken niet in open ruimten
kan komen via ingangen of deuren.
Dit geldt met name ook voor badkamers met douche-oppervlakken die gelijk liggen met de badkamervloer. Bij de deur moet
uiterlijk met een drempel van 1 cm hoog rekening worden gehouden, zodat het water niet vrij in andere ruimtes kan stromen.

Douchevlak

Badkamervloer

Deur
1 cm

Uiteindelijk betekent barrièrevrij dat het water zich ook vrij kan verspreiden. Terugkijkend werd bij oude betegelde douchevlakken met behulp van vormtegels reeds rekening gehouden met een hoogteverschil van 1 cm. In dit opzicht is het hoogteverschil van 1 cm niet iets compleet nieuws. Er is een zekere mate van creatieve vrijheid met betrekking tot deze oplossing.

Douchevlak met een rand van vormtegels met 1 cm hoogteverschil.
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De schuine positie van de gevormde tegel is duidelijk zichtbaar.
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Voorbeelden van drempels

Drempel met rail (Schlüter).

Afwerking met een drempel van natuursteen.

Drempel in de vorm van een rails.

Drempel van natuursteen.

Drempel profiel/mozaïektegel.

Drempel gemaakt van mozaïek.
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Basisprincipes
Drempels
Voorbeelden van drempels
Bij zwaardere belastingen (water inwerking W3-I) bijv. in
grootkeukens en levensmiddelen verwerkende bedrijven
alsook vlakken met een verhoogde reinigingsinspanning,
zijn goten gelijk voor de deur aan te brengen.
Goot
Droge ruimte

Afdichting
W3-I gebied

Aangebrachte goot op de plek van een doorgang.

Goot op de plek van een doorgang.
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Ingebouwde gleuf goot voor een doorgang in een grootkeuken.
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Scheurvorming in de ondergrond
Scheuren zijn onvermijdelijk in componenten die de ondergrond van een afdichting vormen. Als de scheuren vooraf worden
gedetecteerd, moeten ze dienovereenkomstig worden verholpen.
Als er verdere barsten of veranderingen in de scheurbreedte worden verwacht, moet het geselecteerde afdichtingssysteem
in staat zijn om deze wijzigingen zonder schade te compenseren.
Scheurklassen van typische ondergronden van afdichtingen
Scheurklasse

Maximale verandering scheurbreedte Ondergrond

R1-I

tot ca. 0,2 mm

Gewapend beton, metselwerk, dekvloer, krachtig gesloten voegen van
gips- en gipsvezelplaten

R2-I

tot ca. 0,5 mm

Voegen van groot formaat metselwerk, krachtig gesloten voegen van groot
formaat bekleding

R3-I

Tot ca. 1,0 mm, extra scheur verschuiving tot ca. 0,5 mm

Opstaande voegen van metselwerk

Tegel systeemafdichtingen (vloeibaar te verwerken of banen) mogen alleen worden gebruikt op ondergronden met de
scheurklasse R1-I.
Toewijzing afdichtingsmateriaal
Afdichtingsmateriaal

Toegestane water inwerkende klasse

Polymeerdispersies (in twee kleuren aan te brengen)

W0-I Wanden en vloeren
W1-I Wanden en vloeren
W2-I enkel wanden

Scheuroverbruggende minerale dichtlagen

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I

Reactiehars

W0-I
W1-I
W2-I
W3-I met extra inwerkingen (chemische, mechanische, technische inwerkingen)

baanvormige afdichtingsmaterialen in een systeem
met tegels en platen (oppervlakken zonder zware
mechanische belasting)

W0-I
W1-I
W2-I

Plaatvormige afdichtingsmaterialen in een systeem
met tegels en platen

W0-I
W1-I
W2-I

Opmerking:
De vloeibaar te verwerken afdichtingsmiddelen en ook banen en platen moeten in het systeem met de vereiste afdichtbanden, vormdelen, manchetten, enz., die op elkaar zijn afgestemd, verwerkt worden.
Afdichtbanden/afdichthoeken moeten op de uiteinden minstens 50 mm overlappen en verlijmd worden met een waterdicht materiaal (bijv. Sopro Racofix® Montagekit, Sopro TurboDichtlaag 2-K)
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Alle af te dichten ondergronden (stuc, etc.) moeten luchtdroog zijn en aan bepaalde eisen voldoen, voor zwevende dekvloeren en dekvloeren op scheidingslagen geldt in het bijzonder dat zij, met het oog op de opvolgende tegelverlegging, moeten
voldoen aan een restvochtigheid van:
• Cementdekvloeren ≤ 2,0 %
• Calciumsulfaatgebonden dekvloeren ≤ 0,5 %, verwarmde constructies ≤ 0,3 %
Deze waarden moeten met het CM-gereedschap (genormeerd) bepaald en gedocumenteerd worden.
Bij aanwezigheid van vloerverwaming moet over het algemeen volgens DIN 4725 „Warmwater-vloerverwarmingen” een
functionerings verwarming met opwarmprotocol worden uitgevoerd voor de afdichtings- en tegelwerkzaamheden.
Aanvullend zijn de opmerkingen „grenscoördinatie bij verwarmde vloerconstructies“ alsook het ZDB-informatieblad
„Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen op calciumsulfaatgebonden dekvloeren“ in acht te nemen (zie
hoofdstuk 7 „Zekere verlegging van starre bedekkingen op dekvloeren“).

Ondergronden moeten voor de afdichtingswerkzaamheden op het uiteindelijke afwerkingsmateriaal voorbereid worden,
dit betekent, dat egalisaties, nivelleringen, het maken van afschot etc. op wanden en vloeren van te voren moet worden
uitgevoerd (zie hoofdstuk 11 „ondergronden en nivelleren“), opdat de aansluitende verlegging van tegels in het dunbed
kan worden uitgevoerd.

Nadelen van het in het verleden ingebouwde baanafdichtingen in combinatie met dekvloeren

Doorgeslagen dekvloer vanwege een missende systeemafdichting –
hygiëne problematiek bijv. in grootkeukens.

Ophoping van vervuiling in de dekvloer (aanslag).

Afzetting van calcium rond de plekken van afvoeren en goten veroorzaakt door een onbeschermde dekvloer.

Uitspoeling van oplosbare kalkdelen uit de lijmopbouw: kalkuitslag.
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Betegelen en voegen van tegels

Dunbedmortel

Tegel

Voeg Tegel

Systeemafdichting

Keramische tegels en platen worden al vele eeuwen
vers afdichtmateriaal
gebruikt voor de nat,
vormgeving
van vloeren en muren in de
woningbouw.
met dikte toeslag

Na droging

Vooral in natte ruimten zijn ze vanwege hun onverwoestbaarheid en materiaal neutraliteit - ondanks de
inwerking van verschillend warm water gemengd met
zuren en logen en een verscheidenheid aan agressieve
media - onmisbaar.

gedroogt afdichtmateriaal

Systeem: Tegel systeemafdichting.

Samen met de voegen vormen ze een gesloten oppervlak.
Het keramiek in combinatie met de voegen vervangt echter
niet de afdichtende maatregel, omdat de voegvulling niet
als waterdicht is gedefinieerd. Een afwerking met tegels
moet dus altijd als waterdoorlatend worden beschouwd.
De gebruikte tegel systeemafdichtingen, welke bijv. aangebracht worden op het oppervlak van een dekvloer vormen met de volgende in een dunbed verlegde tegels een
systeem eenheid.

Het leggen van de tegel op de systeemafdichting met een systeemconforme dunbedmortel.

Bewegingsvoegen/Afdichtbanden –
Bescherming van de afdichting bij het
onderhoud van bewegingsvoegen
Op de plekken van bewegingsvoegen worden in de
systeemafdichtingen de juiste systeem conforme afdichtbanden aangebracht.

Aanbrengen van afdichtbanden op plekken van bewegingsvoegen, vastgezet met bijv. Sopro TurboDichtlaag.
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Bescherming van systeemafdichtingen op de plekken van bewegingsvoegen (siliconen
voegen)
In de volgende afwerking van tegels worden de voegen niet star gevoegd, maar worden in de regel met een siliconenkit
afgedicht. Omdat siliconenvoegen kunnen bezwijken en afscheuren door slijtage en beweging in de constructie, moeten ze
van tijd tot tijd worden vervangen. Opdat bij het vervangen van de oude siliconenkit die daaronder liggende AfdichtbandAfdichtingslaag niet beschadigd, is het zinvol, dit met een gaas van roestvrij staal tegen aan- en doorsnijden te beschermen.
Deze beschermende laag wordt tijdens het tegelen op de juiste plek geplaatst en zorgt ervoor dat de afdichtingsbanden niet
worden beschadigd tijdens latere onderhoudswerkzaamheden.

Het Sopro Vorm Beschermingsband is afhankelijk van de situatie op de
gewenste lengte in te korten.

Afdichtband en beschermingslaag (Sopro Vorm Beschermingsband) tegen
het snijden in het band tijdens het vervangen van siliconen voegen.

Het inleggen van de beschermende laag vindt plaats tijdens het verleggen
van de tegels.

De beschermende laag is naar wens te vormen.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Definitie W1-I
Direct en indirect belaste oppervlakken
in ruimten, waarin niet zeer vaak met
afval- en reinigingswater omgegaan
wordt, als bijv. in badkamers in huis.
Op plekken met matige belasting,
moet men er voor moet zorgen dat
achter de tegels en onder een douchebak en badkuip – zeker wanneer
vochtgevoelige ondergronden aanwezig zijn een afdichting zit, om de
constructie tegen doorslaand vocht te
beschermen.

P
1
4

2

5

-I
W1

F
6

7

3

Geschikte
ondergronden

D
E

• Beton/licht-/gasbeton

W1-I of W2-I

• Cementdekvloer/Gietasfaltdekvloer
• Metselwerk (kalkzandsteen)

1

• Calciumsulfaatdekvloer

2

*

• Gipsbouwplaten (wand)

Sopro Voorstrijk (Pos. 040)
Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090/100)
Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)
Sopro Afdichtmanchet Wand
(Pos. 080)
Flexibele dunbedlijm
(Pos. 120/130)
Cementgebonden voegmortel
(Pos. 120/130)

*

• Kalkcement en cementpleister
• Gipsstuc*
• Oude, draagkrachtige betegeling
• Cementgebonden droge bouwplaten
• Geëxtrudeerd polystyreen

3
4
5
6

7
D
E
F

Elastische voegkit
(Pos. 140)
Isolatie
Dekvloer (Pos. 020)
Tegel

Stuc
PE PE-rond snoer
(opvulmateriaal)
U Ondergrond Beton
P

• Gipskartonplaten*
6

Niet geschikte
ondergronden

2

F

5

1

E

• Houten materialen
Uitzondering: zie hoofdstuk 5

P
7
PE
3

Opmerking:
Bij houten ondergronden, zijn er
systeemopbouwen welke het
afdichten en betegelen mogelijk
maken.

D
U
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
De uitvoering van afdichtingen onder douchebakken en badkuipen leidt op
de bouwplaats iedere keer weer tot discussies, aangezien het in feite soms
niet eenvoudig is, om bij alle werkzaamheden aan alle eisen te voldoen. Het
BEB-informatieblad „Afdichtingsstoffen in combinatie met afwerkingen op
vloeren“ (augustus 2010) definieert hier zeer duidelijk:
„De ordening van een afdichtingsmateriaal tussen kuip en wand vereist
geen afdichtingsmaatregelen“.
„Dekvloer en systeemafdichting moeten voor de montage van de
badkuip/douchebak worden uitgevoerd en onder de kuip/douchebak
worden doorgevoerd“.
DIN 18 534
Plekken achter en onder badkuipen en douchebakken moeten worden
bescermd tegen de inwerking van water!
Oplossing 1: Aansluiten van de rand van de kuip op de afdichting,
bijv. met Badrand-Afdichtbanden.
Oplossing 2: Doorvoeren van de afdichting onder en achter de kuip.
BEB-informatieblad afdichtingsstoffen in combinatie
met vloerbedekkingen (Augustus 2010)

Oplossingen:
1

De lastverdelende laag wordt in de ruimte ingebouwd, de badkuip of
de douchebak wordt later op het afgedichte oppervlak van de dekvloer geplaatst.

7
PE
2

3

1

E

F
5

6

4

D

Sopro Voorstrijk (Pos. 040)
2 Afdichting in twee arbeidsgangen
(Pos. 090/100)
3 Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)
4 Afdichtmanchet
5 Flexibele dunbedlijm
(Pos. 120/130)
6 Cementgebonden voegmortel
(Pos. 120/130)
7 Elastische voegkit
(Pos. 140)
D Isolatie
E Dekvloer (Pos. 020)
F Tegel
PE PE-rond snoer
(opvulmateriaal)
U Ondergrond Beton
1

U

Manchet met rubbermof voor de doorvoering
van DN 50-DN70 afvoerleidingen.
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3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

Vanwege de opbouw van de vloer is het verzinken van de badkuip in de
vloer niet mogelijk. De vloer en wanden zijn in deze situatie met een systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 2-K) makkelijk af te dichten.

De drager van de douchebak (Systeem Kaldewei) wordt in de douchehoek opgesteld op de afgedichte ondergrond.

Buizen voor de ontwatering van de bak kunnen door middel van de
Sopro AEB® Wandmanchet 130 zeker afgedicht worden.

De Sopro AEB® Wandmanchet 130 word in de vloeibaar te verwerken
systeemafdichtingsmassa gewerkt. De rubberen afdichtlip wordt stevig
bevestigd aan de buitenwand van de buis.

De Sopro AEB® Wandmanchet is er voor allerlei verschillende buisdiameters.

Leidingen van verwarmingselementen, bijv. uit de vloer komend, kunnen
ook veilig worden geïntegreerd in de vloerafdichting met behulp van de
Sopro AEB® Wandmanchet 131.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
2

De uitvoering van een afdichting wordt vaak moeilijk gemaakt door uitsparingen van de dekvloer op de plek van de
standplaats van de douchebak of badkuip. Dit wordt vaak gedaan vanwege beperkte ruimte of om de hoogte van de
douchebak/badkuip lager te maken.
In combinatie met de vloeibaar te verwerken systeemafdichting en volgens de conform deel 5 DIN 18 534 toegestane
baansysteemafdichtingen kunnen zeer goede en handmatig
eenvoudige oplossingen verwerkt worden.

DIN 18 534
Als de plaatsing van een afdichting is gepland op gebieden onder/achter badkuipen en douchebakken, dan
mogen alleen de pijpen en leidingen die nodig zijn voor
de kuipen/bakken zelf worden gepland. Doorvoeringen
voor deze pijpen en leidingen moeten zo worden
gepland dat de afdichting veilig kan worden aangesloten

De doorvoer van leidingen in het uitgespaarde gebied bemoeilijken het
afdichtingsproces. Conform DIN 18 534 is dit in de toekomst te vermijden.

Baanvormige systeemafdichtingen
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AEB® Afdichtings- en
ontkoppelingsrol
AEB 640,

Sopro AEB® Afdichtings- en ontkoppelingsrol:
Dunne, waterdichte en scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsrol, met aan beide
zijden een speciale laag vliesweefsel. Het vliesweefsel bewerkstelligt een optimaal hechtverband
tussen de afdichtings- en ontkoppelingsrol en cementgebonden tegellijm. Is geschikt voor het
zeker en flexibel afdichten van wanden en vloeren onder keramische Tegels en platen alsook
tegels van natuursteen in badkamers, douches en natte ruimten. Overlappingen of stootnaden
worden met Sopro Racofix® Montagekit of met Sopro Turbo-Dichtlaag 2-K waterdicht verlijmd.
Zeer geschikt als snelle afdichtingsmaatregel op bouwplaatsen met een tijdslimiet.

AEB® Afdichtings- en
ontkoppelingsrol plus
AEB plus 639

Sopro AEB® Afdichtings- en ontkoppelingsrol plus:
Flexibele, waterdichte, scheuroverbruggende en spanningsafbouwende en ontkoppelingsrol.
Bewerkstelligt een optimaal hechtverband met de cementgebonden tegellijm vanwege de speciale laag vliesweefsel aan beide zijden. Zeer geschikt voor het zeker, flexibel afdichten en ontkoppelen buitenshuis op balkons en terrassen onder keramische Tegels en platen alsook afwerkingen
van natuursteen. De speciale baan bewerkstelligt een verbeterde compensatie van de spanning
bij abrupte temperatuurswisselingen. Stootnaden worden met S opro Racofix® Montagekit, Sopro
Racofix® Montagekit S of met Sopro TurboDichtlaag 2-K met Sopro AEB® Afdichtband of AEB®
AfdichtBand Flex waterdicht verlijmd. De verlegging van keramiek of natuursteen kan zonder
lange wachttijden worden uitgevoerd.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Combinatie van vloeibaar te verwerken systeemafdichtingsstoffen met
baansysteemafdichtingen
1
4
2
5
PE

3

U

Systeemafdichting (smeerbaar) gecombineerd worden met Sopro AEB® Afdichtings- en
Ontkoppelingsrol op plekken van installaties (leidingen etc.).
1
2

Sopro Voorstrijk
(Pos. 040)
Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090/100)

3
4

Sopro AEB® Afdichtings- en
ontkoppelingsrol (Pos. 110)
Flexibele dunbedlijm
(Pos. 120/130)

Sopro AEB® Afdichtingsen ontkoppelingsrol

Elastische voegkit (Pos. 140)
PE PE-rondsnoer (opvulmateriaal)
U Ondergrond Beton
5

Aanvulling van de systeemafdichting door het verwerken
van stukken Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol
op de plekken van pijpen en installaties. Hierbij worden de
uiteinden van de stukken volzat in de vloeibaar te verwerken systeemafdichtingsmassa verwerkt en bewerkt.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Baansysteemafdichtingen
Baansysteemafdichtingen hebben zich gevestigd op bouwplaatsen en zijn natuurlijk ook ideaal voor afdichting onder badkuipen en douchebakken.

Detail:
Sopro Voorstrijk (Pos. 040)
2 Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090/100)
3 Flexibele Dunbedmortel
(Pos. 120/130)
4 Sopro AEB® Afdichtings- en
ontkoppelingsrol
5 Elastische kit
(Pos. 140)
6 AEB® Wandmanchet
AF Afvoer
PE PE-rondsnoer
(opvulmateriaal)
1

1
2
3
5
PE

4
6

AF

AEB® Afdichthoek interieur

AEB® Afdichtings- en
ontkoppelingsrol

AEB® Afdichthoek exterieur
Afgedicht oppervlak, waarop de douchebak wordt geplaatst.

AEB® Wandmanchet
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3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Baansysteemafdichtingen
Detail:
Met tussenontwateringsvlak
1
2
3
4
PE

ES
Ontwateringsdop voor tussenontwatering van
een afdichtingsvlak. voor de industrie.

1
2
3

Sopro Voorstrijk
(Pos. 040)
Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 090/100)
Flexibele Dunbedmortel
(Pos. 120/130)

Elastische kit
(Pos. 140)
PE PE-rondsnoer
(opvulmateriaal)
ES Ontwateringsdop
(Systeem ACO met
geur sluiting)
4

Ontwateringsdop voor tussenontwatering onder
een badkuip.

Afdichten stelplaats van een badkuip met tussenontwateringsvlak

1 Verdelen van de Sopro Fixeer- en Dichtlijm op de dekvloer en de
flens van het ontwateringselement.

2 Verleggen van de AEB®-rol in de verse Fixeermassa.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

3 De AEB®-Afdichtingsrol moet met druk in de Sopro Fixeer- en Dicht
lijm gewerkt worden.

4 Verlijmen van de vormdelen (hoeken en banden).

5 De doorvoering (tussenontwatering) moet zorgvuldig worden afgedicht.

6 Montage van het opzetstuk van de tussenontwatering.

7 Het afvalwater van de badkuip stroomt gemakkelijk weg via de tussenontwatering. Tegelijkertijd kan het water ook weglopen als er
een lek op de afdichting is.
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3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

Als afdichting onder een badkuip of douchebak om een bepaalde reden niet op de bouwplaats kan worden geïmplementeerd, is het ook mogelijk om een Badafdichtband te gebruiken in overeenstemming met DIN 18 534. Deze
kunnen worden geïnstalleerd in combinatie met de vloeibaar te verwerken Systeemafdichtingsmaterialen (Sopro Coat,
Sopro Dichtlaag Flex etc.). Sopro heeft jarenlange ervaring in het verbinden van de badrand op een systeemafdichting
met behulp van een zelfklevend Afdichtband. Deze variant werd meer dan tien jaar geleden met succes onderworpen aan
een officiële test met 1.500 warm-koud-watercycli.

Oplossing voor het aansluiten op een bad-/kuiprand
1
2
F
PE
3

W
4

Sopro FlexAfdichtBand.
1
2
3

Systeemafdichting (Sopro Coat
of Sopro Dichtlaag Flex 1-K)
Tegellijm Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm
Siliconenkit Sopro Sanitair Siliconen

4
F
PE
W

Sopro FlexAfdichtBand (zelfklevend)
Tegel
PE-rondsnoer (opvulmateriaal)
Kuip

Met het oog op de nieuwe afdichtingsnormen en de
gestaag groeiende eisen op de bouwplaats en de verschillende installatiesituaties van badkuipen en douchebakken,
werd deze eerste afdichtband-oplossing verder ontwikkeld.
Het Sopro Badafdichtsysteem bestaat uit de drie componenten afdichtband, binnenhoek en multi-hoek, waarmee bijna
alle installatie situaties op de bouwplaats kunnen worden
geïmplementeerd.
Onze adviseurs ondersteunen u hier graag mee.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Inbouwsituaties van badkuipen en douchebakken,
afgedicht met het Sopro Badafdicht-Systeem

Inbouwsituatie badkuip.

Inbouwsituatie douchebak gelijk met de badkamervloer.

Inbouwsituatie douchebak boven de betegeling

Inbouw van het Sopro Badafdicht-Systeem

1 Reiniging van de badrand, verwijderen van alle hechtingsverminderende stoffen.

2 Opplakken van de Sopro Badafdichthoek, die zich aanpast aan de
straal van de kuip in het onderste gebied en een hoek van 90 °
heeft in het gebied van de wandaansluiting.

3 Het Sopro Badafdichtband moet minstens 50 mm overlappend op
het vormdeel hoek geplakt worden.

4 De banden moeten stevig tegen de rand van het bad worden gedrukt met een spatel of roller.
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3.1

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak

5 Nadat de Badafdichtband vormdelen zijn bevestigd, wordt de Sopro
BadafdichtGeluidsiolatie vervolgens vastgelijmd.

6 Klaar voorbereide kuip, klaar voor installatie.

7 Lijm de banden op de muur met vloeibaar afdichtingsmateriaal (Sopro Coat, Sopro Dichtlaag Flex).

8 Waterdichte verlijming van de vormdelen in het voeg/overlappingsgebied met bijv. Sopro Racofix® Montagekit.

9 Badkuip afgedicht door middel van het Badafdicht-Systeem. De van
de wand komende afdichting kan nu op de banden worden aangebracht.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Inbouwsituaties, die met het Sopro Badafdicht-Systeem opgelost kunnen worden

1 Aansluiting van een badkuip op een afzetvak door middel van een
Sopro Badafdicht Multihoek.

2 Aansluiting van een verhoogde douchebak gelijk met een eindwandpaneel door middel van een Sopro Badafdicht Multihoek en
Sopro AEB®-hoek.

3 Aansluiting van een douchebak op een wandhoek in een nis met de
Sopro Badafdicht Multihoek.

4 Aansluiting van een douchebak gelijk met de bovenrand van een
tegelafwerking op de plek van een hoek door middel van twee geneste Sopro Badafdicht Multihoek.

* Afhankelijk van de situatie in de natte ruimte kan de beoordeling van
de water inwerking ook binnen het bereik W2-I vallen.
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Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Vervaardigen van een dichte aansluiting tussen de badrand en een opgaande wand
Andere op de markt verkrijgbare Badafdichtsystemen worden vanwege hun tolerantie met Sopro Afdichtingsmaterialen
toepassingstechnisch verwerkt en beoordeeld.

Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Badkuip

1 Badkuip met opgeplakt Afdichtband (Systeem Franz Kaldewei
GmbH & Co. KG) reeds gesteld op de wand.

2 Afdichten van het Franz Kaldewei GmbH & Co. KG-Systeem-Band
met Sopro Coat.

Douchebak

1 Voor ieder type douchebak (Kaldewei) zijn
passende Afdichtingsvormdelen verkrijgbaar.

2 De vormdelen worden op de van te voren
gereinigde badrand geplakt.

3 Vormdelen en banden moeten minstens
50 mm breed overlappen en waterdicht
verlijmd worden.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W1-I, matige belasting,
badkamers met badkuip of douchebak
Systeem MEPA – Pauli und Menden GmbH

1 Plakken van het Badafdichtband (Systeem MEPA - Pauli en Menden
GmbH) op de rand van de badkuip.

2 Het plakken van een strook schuimrubber als geluidsisolatie bij de
montage van de badkuip.

3 Het afdichtband voor de badkuip is vanwege zijn loodrechte perforatie ook zeer goed te plakken in hoeken.

4 Afdichten van het Badafdichtband (Systeem MEPA - Pauli en Menden GmbH) met Sopro Coat op de wand.

Systeem Poresta systems GmbH

1 De radius van de afdichthoek past zich aan de badkuip aan wanneer het
bovenste uiteinde een te scherpe 90°-hoek op de wand heeft gevormd.
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2 De afdichthoek is met bijv. Sopro Dichtlaag Flex 1-K gemakkelijk in de
hoek te bewerken.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
De vloeroppervlakken in douches zijn onderhevig aan intensief gebruik met frequente blootstelling aan water met een
tijdelijk accumulerend karakter (W2-I).

P

Badkamers word tegenwoordig vaak drempelloos of barrièrevrij gepland en gebouwd. De randen van de douche sluiten
gelijk aan met het resterende vloeroppervlak van de badkamer.
De waterafvoer van deze gebieden wordt verzekerd door
vloerafvoeren of goten. Een andere optie zijn douchebakken, die gelijk liggen met de tegelvloer.

1
2
4
5
F

Ongeacht of het douchebakken of betegelde oppervlakken
betreft, op de bouwplaats moet een waterdicht, wateropvangend oppervlak geproduceerd worden. Het afdichtingswerk moet met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd!

6
7
3

Onthoud:
Is er geen effectieve bescherming tegen spatwater
aanwezig (bijv. een enkele ruit) dan wordt de gehele
badkamervloer een zwaar belast gebied (W2-I). Dit
betekent als gevolg dat er op de grond geen vochtgevoelige bouwmaterialen (gipshoudend) kunnen worden
gebruikt en dat als afdichtingsmateriaal op zijn minst
cementgebonden, flexibele afdichtlagen moeten worden gebruikt.

D
PD
8
E

2

Als er effectieve bescherming tegen spatwater aanwezig is, dan kan buiten de doucheruimte met calciumsulfaat gebonden dekvloeren gewerkt worden. Het
oppervlak kan dan ingedeeld worden in W1-I.
Dit geldt ook als er buiten de doucheruimte een andere
afvoer van de vloer bevindt (bijv. onder de wastafel),
die in strikte zin niet onderhevig is aan continu gebruik
(W1-I).

6

E

8

V

PD

5

D

2

Sopro Voorstrijk (Pos. 040)
Afdichting in twee arbeids-gangen (Pos. 090/100)
3 Sopro Afdichtbanden (Pos. 060)
4 Sopro Afdichtmanchet wand
(Pos. 080)
5 Flexibele dunbedlijm
(Pos. 120/130)
6 Cementgebonden voegmortel
(Pos. 120/130)
7 Elastische voegkit
(Pos. 140)
8 Sopro Afdichtmanchet vloer
resp. Sopro bewapeningsvezel
(Pos. 070)
V Speciaal gietmortel (Pos. 070)
PD Afvoer in vloer
D Isolatie
E Dekvloer (Pos. 020)
F Tegel
P Stuc
U Ondergrond Beton
1

1

U

afvoer in de vloer.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Mogelijke ondergronden afhankelijk van de mogelijke water inwerking

Vochtgevoelige ondergronden kunnen worden gebruikt
met W0-I en W1-I!
Voorbeelden:
• Gips- en gipskalkpleister / droge mortel
• Gips wandbouwplaten
• Gipsplaat met vliesversterking
• Gipsvezelplaten
• Gipsplaat
• Calciumsulfaat gebonden dekvloeren

Droogbouw met gipshoudende platen.

Vochtbestendige ondergronden moeten worden gebruikt
met W2-I en W3-I.
Voorbeelden:
• Beton
• Kalkcementstuc
• Cementstuc
• Holle wandpanelen gemaakt van lichtgewicht beton
• Cementgebonden minerale bouwplaten
•	
Systeemelementen van geëxpandeerd of geëxtrudeerd
polystyreen met mortelcoating en weefselversterking
• Cellenbeton - bouwplaten
• Cement dekvloer

Cementgebonden gipsplaat (systeem Fermacell).

Wand met cementmortel (Sopro RAM 3®) gepleisterd / gevuld.
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Douche gemaakt van cementmortel (Sopro Rapidur® M5).

3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Vloerafvoeren en goten voor afvoer van met water belaste gebieden
(bijv. douches)
Om een veilige verbinding van het systeemafdichtingsmateriaal met het ontwateringscomponent mogelijk te maken,
moet deze een overeenkomstig brede flens hebben.
De flens moet van een materiaal zijn (bijv. PVC, roestvrij
staal) dat voor een goede hechting van het afdichtmateriaal
zorgt.
De flensbreedte op vloerafvoeren en afvoergoten moet
standaard 50 mm bedragen.
Bij de water inwerking WO-I tot W2-I kunnen flensbreedten
van ten minste 30 mm worden gebruikt, wanneer voor de
verlijming van mogelijke manchetten geschikte afdichtingslijmen, twee-componenten cementgebonden afdichtlagen
of reactieharsen worden gebruikt.

Afvoer of goot met 30 mm flens.

Bij water inwerking W3-I zijn flensbreedten van min. 50 mm
breedte vereist.

50 mm brede flens.

W3-I minstens 50 mm
50 mm Standaard
W0-I minstens ≥ 30 mm*

Kit
Manchet

Flens

* Geschikte Dichtlijmen en 2-K Dichtlagen of reactieharsen zijn bindend te gebruiken voor het verlijmen
van afdichtmanchetten.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers
De vormgeving van badkamers is de laatste jaren wat
betreft douches volledig verandert. De barierrevrij of drempelloze vormgeving biedt ongekende mogelijkheden bij de
planning en uitvoering .

De volgende pagina's geven een inzicht in de verschillende systemen van gerenommeerde fabrikanten en tonen
handelingen, waarop succesvol met de Sopro producten
gewerkt wordt.

In technisch opzicht zijn er bijna geen grenzen. Veel soorten
afvoeren en goten worden door de fabrikant aangeboden.
De klant kijkt als eerste naar het design en interesseert zich
een stuk minder voor het technische systeem van de doordringende bouwdelen. Doorslaggevend voor de planning en
uitvoering is echter de technisch-constructieve eigenschap,
opdat de douche duurzaam functioneert en een eenheid
vormt met de systeemafdichting. Vooral de raakpunten tussen afvoer/goot en de aansluiting op de systeemafdichting
is belangrijk. Om een afdichting veilig te kunnen aansluiten
moeten de juiste flenzen beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt
voor de inmiddels „vlakke“ douchebakken. Deze sluiten
aan op de afgewerkte keramische tegels. Ook hier moet
een veilige overgang of systeemafdichting mogelijk zijn.

Badkamer in hotel

Particuliere badkamer met afvoer in de vloer.

Toegankelijk doucheruimten.
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3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem ACO

1 ACO-Ontwateringsgoot in een douche op isolatie.

2 De op de rugzijde met tegellijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm als hechtbrug) ingesmeerde ACO-goot wordt in de verse dekvloermortel
(Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) geplaatst.

3 In de dekvloermortel (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) ingebouwde ACO-goot.

4 Afdichten van de goot met Sopro Dichtlaag Flex 1-K. De overgang
wordt versterkt door het invoegen van een strook bewapening in
de systeemafdichting.

5 Afdichten van de wanden en vloeren met Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

6 Volledig afgedichte douchehoek in twee arbeidsgangen (wanden
en vloeren) met Sopro Dichtlaag Flex 1-K, klaar voor de navolgende
betegeling.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem ACO Energie besparende goot

1 ACO-goot met warmtewisselaar koperen buis om energie te besparen Boven de goot vindt een warmteterugwinning plaats.

2 Zetten van de goot in de cementdekvloer, gemaakt met Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

3 Voor een betere hechting aan de dekvloer word de buitenkant met
dunbedlijm afgesmeerd.

4 ACO Energie besparende goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro
Rapidur® M5 snel en eenvoudig ingebouwd

5 De leidingen van de warmtewisselaar in de goot zijn goed herkenbaar.

6 Afdichten van de goot en het gehele oppervlak door middel van
afdichtbanden, stukken weefsel etc. in combinatie met bijv. Sopro
Dichtlaag Flex 2-K.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem ACO Energie besparende goot

7 Afgedicht oppervlak met de ACO Energie besparende goot.

8 De ACO Energie besparende goot met afdekking en aangelegde tegels passen visueel goed bij elkaar.

ACO Douche element

1 Plaatsen van de goot in het ACO-gipsplaatelement.

2 Bereid de systeem afdichtingscomponenten voor, inclusief de Sopro
AEB® Hoogte-pas-stukken.

3 In het gebied van de goot is een weefsel verwerkt in de Sopro TurboDichtlaag. Het Sopro AEB®-Hoogte-pas-stukken wordt ook gebruikt.

4 Gesloten douchevlak in twee stappen, klaar voor de opvolgende
betegeling.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem ACO
Goot met haak voor wandmontage
1

2

3

F

4

5
6
R

1 Goot element met haak, de gipsplaat moet indien nodig weggesneden worden.
1

Opmerking:
Goten, die een opstaande rand voor de montage op
wanden hebben, mogen in combinatie met zwevende
dekvloeren niet op de wand bevestigd worden. Als
de douche zwevend is, dan moet de goot vrij kunnen
blijven bewegen. De goot moet monolithisch met de
zwevende dekvloer worden verbonden, zodat beide
delen een solide eenheid vormen en indien nodig ook
samen hun positie kunnen veranderen.

2 Plaatsen van de goot in de verse cementdekvloer mortel (Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).
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2
3
4
5
6
R
F

Zwevende dekvloer (Rapidur® B5)
Systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex)
Dunbedmortel (Sopro´s No. 1)
Flex Afdichtband
Elastisch verlijmen van de tegels met siliconen
Siliconen voeg
Goot element
Tegels

3 Verlijmen van de Flex Afdichtband met een lus als overgang tussen
de metalen flens van de goot en de aansluitende bouwmaterialen.

Systeemafdichtingen met tegels en platen
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Geberit (wandontwatering)

1 Wand inlaat element voor gipsplaten en metselwerk (Geberit Systeem) in combinatie met zwevende dekvloer constructie.

2 Installatie van een cementgebonden dekvloer, gemaakt met Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5. De beschermkap dient als afreihulp.

M1/Sopro

4 De reeds aan het Geberit-inloop lichaam gelaste manchet word uitgevouwen en vervolgens met de vloeibaar te verwerken systeemafdichting (Sopro Turbo Dichtlaag 2-K) verlijmd.

5 Afdichten en vastzetten van de Geberit manchet met Sopro TurboDichtlaag 2-K.

6 Afgedichte vloeren en wanden, na het drogen klaar voor het betegelen. Keramische tegels alsook natuursteen kunnen hier (geen opstaande rand aanwezig) heel goed worden gelegd.

3 Vervaardigd douchevlak met Sopro Rapidur®
Rapidur® M5 – bruikbaar na een korte uithardingstijd.
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Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Geberit (wandontwatering)

7 Voor het wand inlaat element wordt een geleider voor waterverzameling volzat met tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) op de systeemafdichting verlijmd.

8 De groot formaat tegels worden met de gecombineerde methode
verlegd.

9 De tegels worden op de geleider voor waterverzameling aangewerkt

10

De voegen worden met Sopro DF 10® DesignVoeg Flex uitgevoerd.

11

12

Er ontstaat een eenvoudig te reinigen, visueel aansprekende afvoer situatie.
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De geleider voor waterverzameling heeft een afstand op de
wand van ca. 5 mm (vanwege de zwevende dekvloer). De voegen van de wandtegels moeten met siliconen (Sopro Sanitair Siliconen) elastisch worden gesloten.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers
Systeem Geberit (dunne opbouw met harsgebonden dekvloer)

1 Vloerafvoer in de doucheruimte geplaatst.

3+4

2 De overlappingen van de dekvloeren zijn gedeeltelijk erg dun.

Mengen van een harsgebonden mortel voor het maken van een dunne dekvloer (Sopro Bouwhars en Sopro Epoxy Dekvloerkorrel).

5 Kleine overlappingen kunnen gedeeltelijk worden gerealiseerd met
de harsgebonden mortel.

6 Douche gemaakt met harsgebonden dekvloer mortel, klaar voor de
volgende afdichting en tegelwerk.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Viega

1 Voorbereiding van de ontwatering in de hoek en inbouw van de
dekvloer Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

2 Voor het vervaardigen van een goede hechting tussen de dekvloermortel en het hoekontwaterings element word deze op de rugzijde
afgesmeerd met Sopro´s No.1 S1 Flexlijm .

3 Op de wand moeten uitsparing worden gemaakt, opdat het hoek
ontwateringselement vlak op de wand en vrij kan worden ingebouwd.

4 Douche gemaakt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

5 Zorgvuldig afdichten van het ontwateringselement door middel van
zelfklevend afdichtband (Sopro Flex Afdichtband).

6 Afgedichte douchehoek met Sopro Dichtlaag Flex 1-K.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Viega

1 Voorbereiding van de dekvloer Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur®
M5 en de ontwateringskap voor de goot met opstaande rand op de
wand.

2 De goot moet voor een goede hechting met de dekvloer op de achterkant ingesmeerd worden met tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm)

3 Inbouw van de goot gelijk aan de wand. Die goot moet vrij kunnen
blijven bewegen

4 Inbouw van van de goot in de dekvloer (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

5 Afdichten van de goot door middel van afdichtbanden/bewapeningsvezel en Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

6 Afgedichte douche (2 arbeidsgangen), klaar om te betegelen.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Kessel

1 De flenzen in de vorm van manchetten zijn al gelast aan het eigenlijke druklichaam op de ingebouwde delen (vloerafvoer of goot) van Kessel.
De ingepakte »zachte« manchetten worden pas uitgevouwen na inbouw in de dekvloer.

2 De geringe opbouwhoogte van het component maakt het mogelijk
zeer dunne lagen te maken.
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3 Opdat er een goed hechtverband met de verse dekvloermortel ontstaat, met de behuizing op de rugzijde met tegellijm (bijv. Sopro´s
No 1) ingesmeerd worden.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Kessel

4 Als de opbouw zeer dun is, moet voor de vervaardiging van de dekvloer een harsgebonden mortel (Sopro BouwHars + Epoxy Dekvloerkorrel) gebruikt worden.

5 Afvoer in vloer gebonden in de harsgebonden dekvloer (Sopro
BouwHars + Epoxy Dekvloerkorrel), klaar voor het afdichtproces.

6 Ontvouwen van de in de fabriek gelaste manchetten.

7 Het dichten van de afvoer en het afdichten van het oppervlak van de
douche met Sopro TurboDichtlaag 2-K in twee arbeidsgangen.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Heiler

1 Gootsysteem met opstaande randen en aangesloten rail voor het
zeker en dicht plaatsen van een glasplaat.

2 De goot wordt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 geplaatst. Vervolgens volgt de verlijming van het afdichtband

3 Het detail van de gootuiteinde met de hechting van het glas is goed
opgelost

4 De glasplaat zit stevig in de vloergeleider van het douche afvoersysteem.

5 De afdichting van de wand wordt uitgevoerd met Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol. Deze wordt met Sopro´s No.1 S1
Flexlijm verlijmd

6 De afdichting van de vloer uitgevoerd met Sopro Turbo Dichtlaag
2-K. Om de indeling van de tegels te evalueren zijn reeds enkele
tegels in de douche uitgelegd
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem MEPA

1 Voorbereiding van de douchehoek met uitsparing in de wand voor
de ontwateringsgoot

2 Afsmeren van de achterkant van de goot met tegellijm (Sopro´s No.1
S1 Flexlijm) om een goede hechting met de dekvloermortel te bereiken.

3 Zetten van de goot gelijk met de wand in de dekvloermortel (Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

4 Douche (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5) met aangesloten
Ontwateringsgoot

5 De goot wordt afgedicht met behulp van afdichtbanden/bewapeningsvezel en Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

6 Afgedichte douche, klaar om te betegelen.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Proline

1 Inbouw van de goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5.

2 De goot wordt met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 geplaatst. Vervolgens volgt de verlijming van het afdichtband

3 Inzetstukken van weefsel voor het afdichten van het overgangsgebied tussen de goot en de dekvloer.

4 Met Sopro Dichtlaag Flex 1-K afgedichte douche, klaar om te betegelen.

Systeem Dallmer

1 Afsmeren van het Dallmer Vloer afloopelement met Sopro´s No. 1
S1 Flexlijm voor een goed hechtverband met de dekvloermortel.

114

2 Inbouw van het vloer afloopelement in de dekvloer met Sopro
Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 met passend afschot.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Dallmer (vervolg)

3 Ingebouwde afvoer. Deze heeft een aangelaste afdichtmanchet om
de afdichtingswerkzaamheden op de wand te vergemakkelijken.

4 Afdichten van de afvoer en het oppervlak door middel van afdichtbanden en weefselstukken alsook Sopro Turbo Dichtlaag 2-K.

5 Afgedicht oppervlak met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K, klaar om te
betegelen.

6 Inbouw van een geleider voor waterverzameling, elastisch gemonteerd op de wand, op de vloer verlijmd met tegellijm (Sopro´s No.1
S1 Flexlijm)

7 Verlegging van de tegels op de aansluiting van een geleider voor
waterverzameling.

8 Na het voegen met Sopro DF 10® DesignVoeg Flex en het vullen
van de bewegingsvoegen met Sopro Sanitair Siliconen verkrijgt
men een mooie, gemakkelijk schoon te maken oplossing voor de
doucheruimte.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Dallmer (dunne opbouw met harsgebonden dekvloer)

1 Smeer het afvoerkanaal in met een hechtmiddel voor een betere
verbinding met de dunne dekvloer.

2 Sopro Bouwhars en Sopro Epoxy Dekvloerkorrel mengen tot een
harsgebonden dekvloermortel.

3 Verdeel de harsgebonden mortel en plaats de vloerafvoer.

4 De dunne laag over de afvoer is oplosbaar met de harsgebonden
mortel.

5 De harsgebonden mortel is eenvoudig te verwerken, te verwijderen
en glad te maken.

6 Kant en klaar oppervlak, klaar voor de volgende afdichtingswerken.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem GUTJAHR Systeemtechniek GmbH

1 De goot heeft een in de fabriek gemonteerde manchet flens.

2 Plaatsen van de goot met Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® 5/ alsook Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (dunbedlijm) als hechtbrug tussen de
goten en de dekvloer.

3 Afdichten van de omgeslagen manchetflens met Sopro Dichtlaag
Flex 1K.

4 Klaar verzegelde en afgedichte douche met de vlakken systeemafdichting (Sopro Dichtlaag flex 1 K).

Opmerking:
De goot heeft geen gesloten opstaande rand op het rooster. Vooral bij het leggen van natuursteen kan dit een voordeel
zijn, omdat er zich geen water aan de voorkant verzameld (zie ook hoofdstuk 6 Natuursteen verleggen).
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem TECE

1 Ingebouwde TECE goot in een zwevende dekvloer, gemaakt met
Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5 in combinatie met Sopro's
No. 1 Flexlijm (dunbedmortel) voor het verkrijgen van een goed
hechtverband tussen de goot en de dekvloermortel.

2 Het plaatsen van een manchet met bewapeningsvezel ter versterking van de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) in het in
het overgangsgebied van de flens op de dekvloer.

3 In twee arbeidsgangen afgedichte douchehoek met Sopro Dichtlaag
Flex 1-K.

4 Bij het verleggen van natuursteen welke gevoelig is voor verkleuring op het douchevlak maakt het TECE gootsysteem het afvloeien
van het water onder de natuursteen mogelijk, dus op de afdichting,
omdat hier geen opstaande rand beschikbaar is (zie ook hoofdstuk
6 Natuursteen verleggen).

Meer goot systemen

Systeem Schlüter-Systems KG

Systeem Geberit

Systeem Dallmer

De op deze pagina getoonde typen goten kunnen met Sopro dekvloermortels (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5)
veilig gezet worden en met Sopro systeemafdichtingen (Sopro Dichtlaag Flex 1-K/Sopro Dichtlaag Flex 1-K snel) afgedicht
worden. De goten hebben geen gesloten opstaande rand op het rooster. Vooral bij het leggen van natuursteen kan dit een
belangrijk, in acht te nemen detail (zie ook hoofdstuk 6 „Natuursteen zeker verleggen“) zijn.
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem Kermi – douche-element

1 Vervaardigen van een even vlak met Sopro Rapidur® FE Nivelleer
voor het plaatsten van de douche elementen

2 Verlijmen van een laag geluidsisolatie op het vlakke oppervlak met
Sopro´s No.1 S1 Flexlijm

3 Op de achterkant van de douche elementen wordt tegellijm
(Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) aangebracht voor de verlijming met de
ondergrond. De ondergrond wordt eveneens met tegellijm ingesmeerd.

4 Plaatsen van de douche elementen in de douchehoek of de uitsparing in de dekvloer.

5 Afdichten van het oppervlak met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K en afdichtbanden net als de geconfectioneerde stukken afdichtrol.

6 Afgedicht oppervlak, klaar om te betegelen.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem poresta systems GmbH – douche element

1 Vervaardigen van een even verlegvlak met Sopro Rapidur® FE Nivelleer voor een veilige opname van het douche element.

3 Plaatsen van het Poresta douche element in het verse lijmbed. Na
het afdichten van het element met Sopro Dichtlaag Flex 2-K kan
worden begonnen met het betegelen.

120

2 Opzetten van het lijmbed (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) op het even vlak.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem MEPA – Pauli en Menden GmbH - douche-element

1 Verzonken oneffen oppervlak met dekvloer bij een renovatie.

2 Vervaardigen van een vlak oppervlak met Sopro Rapdidur® FE Nivelleer voor een veilige, volledige verlegging van het douche-element.

3 Het douche-element wordt met behulp van tegellijm (Sopro‘s No. 1
Flexlijm) verlijmd op het vlakke oppervlak.

4 Ingevoegde douche-element (MEPA - Pauli en Menden GmbH) klaar
voor de afdichtingswerkzaamheden.

Opmerking:
Besluit de planner voor een douche element, dan moet
er bij de respectievelijke fabrikant navraag worden
gedaan naar formaat beperkingen van de afwerkingsmaterialen. Vooral bij zeer kleine formaat glasmozaïek
gebeurt het altijd weer dat bij punt belastingen (hakken) en geringe flexibiliteit enkele steentjes loslaten.
Om deze beschadigingen te voorkomen, moeten de
vlakken bovendien met Epoxy (Sopro Voeg Epoxy) worden afgesmeerd en de steentjes glasmozaïek eveneens
met Epoxy (Sopro Dunbed Epoxy of Sopro Voeg Epoxy)
verlegd worden.
5 Afgedicht douche-element in twee arbeidsgangen uitgevoerd met
Sopro Dichtlaag Flex 2-K.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Vlakke douchebakken waarvan de bovenkant gelijk is met de vloer
Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Vormdelen afgestemd op de betreffende badkuip (Xetis).

2 De douche heeft rondom maar een flens oppervlak, waar de systeemafdichting op wordt aangesloten.

3 De douche is in de dekvloer gezet met de bovenzijde gelijk aan de aangrenzende tegels. De afwatering zit in de wand. Een Schedel-wand
element kan hier nuttig zijn.

4 Goed zichtbaar is bij het controleren van de hoogte dat de tegels en de
douche op dezelfde hoogte zitten.

5 De Afdichtbandflens wordt aangebracht rondom in de vloeibare
systeemafdichting.

6 Schedel biedt voor de Xetis-badkuip ook een zitvlak oplossing welke
voor de vormgeving van een badkamer erg interessant kan zijn. De afvoer van de Xetis-badkuip wordt over het Schedel element geleid. Alle
oppervlakken worden afgedicht met Sopro Turbo Dichtlaag 2 K
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Vlakke Douchebakken
Systeem Geberit Setaplano

1 Op de Geberit Setaplano Douchebakken zijn reeds in de fabriek Afdichtbanden voor de aansluiting op de systeemafdichting aangebracht.

2 Door de toevoeging van een Sopro Badafdicht Multihoek kunnen
ook nissen veilig worden afgedicht.

3 Als de kuiprand en het wandpaneel op 1 plek samenkomen, kan het
detail hier ook eenvoudig worden afgedicht met Sopro Badafdicht
Multihoek.

4 Het afdichten volgt met Sopro TurboDichtlaag.

5 Afgedichte Gerberit Setaplano douchebak op de aangrenzende wanden vloerafdichting.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Vlakke douchebakken waarvan de bovenkant gelijk is met de vloer
Systeem Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

1 Ontwateringsframe ingebed in de douchehoek. Door middel van
systeem afdichtbanden aangesloten op de systeemafdichting, vervaardigt met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

2 Douchebak verlegd op het ontwateringsframe, betegeld en gevoegd. De voegen tussen keramiek en douchebak moeten met
Sopro Sanitair Siliconen worden gesloten.

Systeem Villeroy & Boch AG

1 Douche-element met opgeplakt afdichtband (Systeemcomponent),
wat het opnemen in de systeemafdichting mogelijk maakt.
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2 Afdichten van de douchebak met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag
Flex 1-K met eenvoudige handgrepen.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Oplossingen voor barrierevrije en drempelloze douches in badkamers.
Systeem MEPA – Pauli en Menden GmbH

1 Vervaardigen van een even vlak met Sopro Rapidur® FE Nivelleer
voor het plaatsten van de douche elementen

2 Opzetten van de tegellijm (Sopro´s No.1 S1 Flexlijm) voor het verlijmen van de douche.

3 Plaatsten van de douche in het mortel/lijmbed.

4 Zeer goed zijn de fabrieksmatig gelaste afdichtbanden te herkennen,
welke met weinig inspanning met Sopro Turbo Dichtlaag 2-k afgedicht
kunnen worden.

5 Het afdichten wordt rondom met Sopro Turbo Dichtlaag 2-K
uitgevoerd.

6 De douche is schoon en veilig gemonteerd in de systeemafdichting.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Gevoelige details: Goten voor inloopdouches
Ondertussen is er een veelvoud aan goten en ontwateringssystemen, welke ingebouwd kunnen worden in inloopdouches. Deze bouwdelen moeten door de verwerker, of door
de persoon die verantwoordelijk is voor de afdichtwerkzaamheden, nauwkeurig worden beoordeeld.
De omtrek en de breedte van de flenzen moet groot
genoeg zijn om een afdichting veilig en duurzaam te kun-

nen aansluiten. Bijzondere aandacht moet worden besteed
aan goten welke zijdelings opstaande randen hebben waar
aan gewerkt moet worden. In dit geval moet voorgevouwd
afdichtband worden gebruikt. Afdichtbanden zonder vouw
hebben de neiging kanalen te vormen in de hoeken van
opstaande randen. Een lek kan zo gemakkelijk ontstaan.

Afdichtband zonder vouw

Ondanks de afdichtwerkzaamheden is een kanaalvorming te zien.

Afdichtband met vouw

Afdichtband ligt zeer goed op stalen oppervlakken.

Afdichtband ligt na de afdichtwerkzaamheden aangesloten – kanaalvorming en achterlangs lopen is uitgesloten.
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Vloeibaar te verwerken afdichtingsmateriaal
Systeemopbouw
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3.1

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Verwerking Sopro Coat

1 Eerst worden de hoeken met de voorgevormde Sopro Afdichthoeken geplaatst en de voegen in hoeken, vloeren en wandaansluitingen afgedicht met Sopro Afdichtband. Hiervoor wordt Sopro Coat op de voorgestreken ondergrond aangebracht, afdichtband leggen en op de rand van
het vlies met penseel of spatel volzat ingebed in de afdichtingsmassa.

2 De Sopro Afdichtmanchet wand wordt over de buis geplaatst.

3 Vervolgens wordt de Sopro Afdichtmanchet ingebed in de afdichtingsmassa.

Standaard kleur

gijs

4 Voor het afdichten van de oppervlakken wordt Sopro Coat met een
lamsvelroller of een gladspaan volzat en zonder poriën aangebracht
op de ondergrond. De tweede laag wordt toegepast na voldoende
sterkte van de eerste laag. Na het uitharden van de tweede laag
kan de tegelafwerking met flexibele dunbedlijm (bijv. Sopro‘s No. 1
S1 Flexlijm) verlegd worden.

FDF 525

Contrast kleur

lichtgrijs
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FDF 527

Zeer elastische, scheuroverbruggende, 1-component, oplosmiddelvrije vloeibare kunststofafdichting. Voor systeemafdichtingen op
wanden en vloeren met tegels en
platen tegen niet-drukkend water in
met vocht belaste gebieden, bijv. in
badkamers, douches, wasruimten,
sanitair. Geschikt voor de water
inwerkende klassen W0-I/W1-I

Sopro PU-Coat
Contrastkleur Pigmentspuit

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.1

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Banen afdichting
Systeemopbouw

Product aanbeveling
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Systeemafdichtingen met tegels en platen

Inwerking van water W2-I, hoge belasting,
Baden met afvoer op de vloer of goten
Verwerking vn het Sopro AEB®-Systeem

1 Op maat snijden van de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol
voor de navolgende verlegging op wanden en vloeren.

2 Aanbrengen van de tegellijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) met een fijn
getande spatel of aanbrengen van Sopro Fixeer- en Dichtlijm. De
oppervlakken moeten van te voren met Sopro Voorstrijk worden behandeld.

3 Na het plaatsen van de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol in het lijmbed/ Sopro Fixeer- en Dichtlijm moet de baan met een
roller zorgvuldig in het lijmbed/ Sopro Fixeer- en Dichtlijm worden
gedrukt.

4 Alle naden alsook de manchetten op de plekken van doorvoeren
(leidingen, afvoeren in de vloer, etc.) moeten met Sopro Racofix®
Montagekit (S) of Sopro Fixeer- en Dichtlijm waterdicht verlijmd
worden.

5 Het betegelen kan korte tijd later, na het voltooien van de afdichtwerkzaamheden op de Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol met een
dunbedlijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) uitgevoerd worden.
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling
Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinig de ondergrond van adhesiereducerende stoffen, stofresten
grondig stofzuigen. Materiaal opnemen en weggooien.
020

Zwevende cementdekvloer snel:

m²

Positionering en bevestiging van een randisolatiestrook op
opgaande componenten. Vervaardiging van een snel te betegelen
cementdekvloer (voor impactgeluid of thermische isolatie met
scheidingslaag) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 volgens DIN 18
560-2 en DIN EN 13813 met snel verhardende mortel gemaakt
van met kunststof gemodificeerd speciaal bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een mengverhouding van 1: 4 tot 1 : 5 in
gewichtsdelen. Zet de dekvloer in een hoek van ca. 45 ° uit in het
gebied van afvoeren. Maak gietvloeren volgens een gezamenlijk
plan. Verdicht de dekvloer en het oppervlak voor de opname van
de systeemafdichting met tegels in een dunbed vlak en glad afreien.
Nominale dekvloerdikte _______ mm.
Materiaal: Sopro Rapidur B5 (767),
Dekvloer zand 0/8.
®

030

Mogelijke situatie:
vulling op afschot op dekvloer, in de buurt van de inloopdouche :

m²

Vulling op afschot in de buurt van de inloopdouche met hydraulisch verhardende, trashoudende, standvaste vulstof (voor laagdikten 2 - 30 mm) maken. Voorbehandeling van de cementdekvloer
met synthetische harsemulsie om de hechting te verbeteren.
Verwerking van de egalisatie met synthetische harsemulsie „natin-nat“. Egalisatie glad afreien.
Laagdikte in het midden ______ mm, Afschot _____ %.
Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454)
Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 468),
Sopro Hechtemulsie (HE 449),
Sopro Vario Nivelleer (VS 582).
040

Voorstrijken van de wanden en vloeren:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zuigende ondergronden (dekvloer, gips, droge bouwmaterialen) als voorbehandeling voor de opname van de daaropvolgende dunbedlijmof systeemafdichting. Laat de voorstrijk drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling
Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534
Pos.

050

Hoeveelheid
Mogelijke situatie:
Fijne egalisatie:

Een
heid
m²

Vervaardigen van een fijne egalisatie (laagdikte 1 - 5 mm) voor
het sluiten van kleine poriën en holtes met hydraulisch hardende, flexibele dunbedmortel. Voor montage van de volgende systeemafdichting op wand- of vloeroppervlakken.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).
060

Afdichting van bewegings- en verbindingsvoegen,
hoeken:

lfm

Bevestig zeer elastisch, weefselgelamineerd veiligheidsafdichtingsband, evenals geprefabriceerde binnen- en buitenhoeken
over verbindings- en bewegingsvoegen, evenals muurhoeken
met systeemafdichtmateriaal en dek volledig af. Voer dubbele
overlappingen uit.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 014/015).
070

Afdichtingsaansluiting op vloerafvoeren
(bijv. inloopdouche):

St.

Lijn het verlengingselement van de vloerafvoer uit en giet de uitsparing met hydraulisch snel uithardende, krimpvrije speciale
gietmortel. De systeemafdichting verbinden met de afdichtingsflens van het verlengingselement met de insluiting van alkalibestendig glasgaasweefsel als versterking.
Materiaal:	Sopro GietMortel 2-12 mm (VM 12 745),
Sopro Bewapening (AR 562).
080

Afdichting van de leidingdoorvoeringen:
Steek bij de buisdoorvoeringen de zeer elastische, met fleece
gevoerde afdichtingsmanchet (gatdiameter 1/2“) over de leidingdoorvoer, zodat de manchet de buis volledig bedekt en vervolgens met afdichtmateriaal vastzetten.
Voorafgaand aan de definitieve installatie van de fittingen, voegen tussen de bekleding en de leidingdoorvoer met elastische,
schimmelwerende voegmortel spuiten. Bij inbouwdouchekranen
(mixers) moet de systeemafdichting worden aangesloten door
een alkalibestendig glasgaas te plaatsen.
Materiaal: Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 089),
Sopro Afdichtmanchet Vloeren (DMB 091),
Sopro Bewapening (AR 562),
Sopro Sanitair Siliconen.
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St.

Eenheids
prijspreis

Totaal
bedrag
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling
Gebied: Sanitaire ruimtes BK A0/A ZDB-Merkblad of W0-I tot W2-I (E) DIN 18 534
Pos.

090

Hoeveelheid
Oppervlakteafdichting op muur- en
vloeroppervlakken (BK A0, A / W0-I, W1-I)
met polymeerdispersie:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Smeer wand- en vloeroppervlakken in met behulp van flexibele,
gebruiksklare polymeer dispersie-afdichting in ten minste twee
bewerkingen door borstelen. Plint gebieden zijn tot 15 cm u.
OKFFB-af te dichten. De toepassing van elke laag moet vrij zijn
van defecten en in een uniforme dikte. Iedere laag laten drogen.
Ter controle wordt de tweede laag uitgevoerd in een contrasterende kleur. Totale droge laagdikte minstens 0,5 mm.
Materiaal: Sopro Coat flexibel (FDF 525/527).
100

Alternatieve positie:
Oppervlakte-afdichting op wand- en vloeroppervlakken
(BK A0, A / W0-I, W1-I, W2-I) met flexibele dichtlaag:

m²

Smeer wand- en vloeroppervlakken met flexibele, cementgebonden dichtlaag in ten minste twee bewerkingen in met een spatel
of borstelmethode. Plint-gebieden zijn tot 15 cm boven OKFFB af
te dichten. De toepassing van elke laag moet vrij zijn van defecten en in een uniforme dikte. Iedere laag laten drogen. Totale
droge laagdikte min. 2.0 mm.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).
110

Mogelijke situatie:
Afdichting onder douchebakken en
badkuipen - op onbewerkt beton:

m²

Dicht oppervlakken onder of achter douchebakken en badkuipen, die op het ruwe beton zijn gemonteerd, af met een waterdichte afdichtingsmembraan van niet-geweven gelamineerd
polyethyleen. Lijm de stroken samen met flexibele dunbedlijm,
naden overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro AEB® Afdichtings
en ontkoppelingsbaan (AEB 640),
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).
120

Het zetten van wandtegels:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het zetten van de wandtegels in een dunbed met hydraulisch
uithardende, flexibele dunbedmortel, C2 TE S1 conform DIN EN
12 004. Tegelvlakken met hydraulisch uithardende, flexibele
voegmortel met water- en vuilwerende eigenschappen voegen.
CG2 (WA) conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, waterafdichting en betegeling
Water inwerking W0-I tot W2-I, DIN 18 534
Pos.

130

Hoeveelheid
Het zetten van vloertegels:
Tegel fabrikant:
Tegel type:
Tegelformaat:
Tegel kleur:

Een
heid
m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

De vloertegels leggen in een dunbed op systeemafdichting met
hydraulisch uithardende, flexibele dunbedmortel, met vloeieigenschappen C2E S1 conform DIN EN 12 004.
Tegeloppervlakken met hydraulisch uithardende, flexibele voeg
met water- en vuilafstotende eigenschappen voegen. CG2 WA
conform DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro VarioFlex XL (VF XL 413),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
®

140

Aansluit- en bewegingsvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelremmend uitgeruste kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
De volgende technische informatiebladen moeten bij de
verwerking van de producten in acht worden genomen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sopro Rapidur B 5 (760)
Sopro Hechtemulsie (HE 449)
Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454)
Sopro Uitvlakmortel Tras (AMT 468)
Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro Afdichtband (DB 438)
Sopro Afdichthoeken binnen/buiten (DE 014/DE 015)
Sopro Afdichtmanchet Wand Flex (DWF 089)
Sopro Bewapening (AR 562)
Sopro Coat (FDF 525/527)
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)
Sopro AEB® Afdichtingsen ontkoppelingsrol (AEB 640)
Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
Sopro VarioFlex XL (VF XL 413)
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10)
Sopro Sanitair Siliconen
®

®

lfm

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

3.2

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Definitie W2-I, W3-I

7

4

8
P

Direct en indirect belaste oppervlakken
in ruimten, waar zeer vaak of langdurig met huishoudelijk en afvalwater
wordt omgegaan, als bijv. omlopen
van zwembaden en douches (openbaar en particulier).

1
2

6
F

Deze bereiken hebben in de regel vaak
betegelde vloeren met afvoeren,
waarop af en toe met drukkend water
rekening te houden is.
Bij de planning van de systeemafdichting voor deze natte cellen, moet op
geschikte aansluitmogelijkheden voor
de gebruikte doorvoeren in wanden
alsook afvoeren/goten in vloeren gelet
worden. Details worden weergegeven
op de volgende pagina’s.

3
5
E

PD
D

Geschikte
Ondergronden

Niet geschikte
ondergronden

• Beton/lichtgewicht-/cellenbeton

• Gipshoudende bouwmaterialen

• Cementdekvloer

• Calciumsulfaatdekvloeren

• Gietasfaltdekvloeren

• Houten bouwmaterialen uitzondering: zie hoofdstuk 5

• Geëxtrudeerd polystyreen
• Metselwerk (kalksteen)
• Cement kalk en cement gips

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 050)

2

Afdichtingen in twee arbeidsgangen met Sopro Coat (wand) of
Sopro Dichtlaag Flex (wand en
vloer) Pos. (110/120/130)

3

Sopro Afdichtband (Pos. 070)

4

Sopro Afdichtmanchet Wand
(Pos. 090)

5

Sopro Afdichtmanchet vloer
of Sopro Bewapeningsvezel
(Pos. 080)

6

Flexibele dunbedlijm
(Pos.150/160)

7

Cementgebonden voegmortel
(Pos. 150/160)

8

Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 180)
(wandaansluiting, bewegingsvoegen)

• Oude, draagkrachtige tegelafwerkingen
• Cementgebonden gipsplaten

PD Afvoer

met los-vastflens

D

Isolatie/randisolatieband

E

Dekvloer (Pos. 030)

F

Tegels

P

Stuc
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Schadebeelden
De verscheidenheid aan af te dichten ondergronden op onze moderne bouwplaatsen is bijna onoverzichtelijk geworden.
Waren het in het verleden metselwerk en beton, die bekend stonden om hun ongevoeligheid voor vocht, een groot deel van
de droge bouwmaterialen die tegenwoordig worden gebruikt kunnen als vochtgevoelig geclassificeerd worden. Vanwege de
grote schade die zelfs bij de geringste lekkage optreedt, mogen vochtgevoelige bouwmaterialen uit de water inwerkende
klassen W2-I niet langer worden gebruikt.

Beschadiging van de droge bouwconstructie, veroorzaakt door
geïnfiltreerd water.

Schimmel in een droge bouwconstructie met gipsplaat.

Vochtbestendige bouwmaterialen
Oppervlakken die in de water inwerkende klasse W2-I of W3-I vallen (bijvoorbeeld grote douche faciliteiten, grootkeukens,
enz.) moeten worden gepland en geconstrueerd met vochtbestendige bouwmaterialen.

Cementgebonden gipsplaten voor de constructie van wanden in een
douche faciliteit.
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Cementgebonden gipsbouwplaten in een commerciële keuken.

Systeemafdichtingen met tegels en platen

3.2

Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Schadebeeld
Als gevolg van onjuiste keuze van doorvoerende bouwmaterialen of door oneigenlijk gebruik bijv. verkeerd aansluiten aan
de afdichting of beschadiging van deze materialen uit onwetendheid, komt aanzienlijke vochtschade aan gebouwen iedere
keer weer voor.
Om deze schade te voorkomen, moeten planners en aannemers, de details goed plannen en vakkundig plaatsen.

Missende aansluitmogelijkheden van de systeemafdichting op het stapel
element van de afvoer.

Lekkend duik bassin door een verkeerde afvoer (gootsteen afvoer). De flens
op de afdichting van het vlak mist.

Stapel element met brede zelfklevende flens voor de systeemafdichting
wordt voor een eenvoudigere montage (gieten) gedachteloos vernietigd.

Fabrieksmatig gemonteerde flens wordt – omdat hij in de weg zat – afgesneden. Geen aansluitmogelijkheden op de dichtlaag meer mogelijk.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Afvoeren
Voor de ontwatering moeten afvoeren (stapel elementen) gepland worden die een veilige aansluiting met de systeemafdichting van de dekvloer mogelijke maken. De vlakken van de flens van de afvoer moet monolithisch met de dekvloer zijn verbonden en zou deze aan de bovenzijde met deze moeten afsluiten. De breedte van de flens moet 50 mm zijn (zie pagina 99)

Detail oplossingen
B

D

4

F

3

PD

Afvoerput met persafdichtende flens.

2

1

E

1

Afdichting in twee arbeidsgangen (Pos. 130)

2

Gieten van de afvoer met Sopro Epoxy Voorstrijken
kwartszand (Pos. 080)

3

Flexibele dunbedlijm (Pos. 160)

4

Cementgebonden voegmortel (Pos. 160)

B

Beton

D

Isolatie

E

Dekvloer (Pos. 030)

F

Tegels

PD Afvoer

met persafdichtende flens

Systeem Kessel: Stapel element met afneembare flensring voor het onder druk zetten van de
systeemafdichting.

Systeem Dallmer: Capillair dicht blok reactiehars
voor het krachtig sluiten van een inbouw in de
dekvloer.

Systeem Geberit: Stapel element met zelfklevende flens voor een zekere verbinding met de systeemafdichting.

Systeem ACO: Stapel element met beweegbare
rooster en flexibele afdichtflappen voor de inbinding van de systeemafdichting van een oppervlak.

Systeem AC0: ingebouwd en geïntegreerd in
systeemafdichting van het vlak.

Systeem Viega: De vloerafvoer heeft een zelfklevende flens waarop de systeemafdichting is
aangebracht.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Wand doorvoeren
In natte cellen (douches etc.) worden ook de wanden, zelfs wanneer ze in W1-I ingedeeld zijn, blootgesteld aan permanente
belasting van water. Dit mag in geen geval worden onderschat. Voor de planning en uitvoering betekent dit, dat ook op bij
doorvoeringen in muren (kranen, mengkranen, fittingen etc.) gelet moet worden op veilige oplossingen voor de afdichting
in combinatie met de systeemafdichting.

Doorvoeringen van leidingen
Problemen bij het afdichten van de gewoonlijke constructie pluggen
Fout

Dicht gestucte constructie pluggen, waar men
niet vakkundig op kan afdichten.

Fout

Fout

De Afdichtmanchet word ingesneden, om ze
over de constructie te kunnen krijgen.

Na het er uit schroeven van de constructieplug
voor de installatie heeft de Afdichtmanchet zijn
afdichtende werking volledig verloren.

Detail oplossingen
1

1

2

2

4
5

3
4
5

G

6
P
T
G

Sopro Voorstrijk (Pos. 050)
Afdichting in twee arbeidsgangen
(Pos. 110/120)
Flexibele dunbedlijm (Pos. 150)
Cementgebonden voegmortel (Pos. 150)
Sopro Afdichtmanchet wand (Pos.
090) of Sopro Bewapeningsvezel
Sopro Sanitair Siliconen (Pos. 090)
Stuc
Gipsplaat
behuizing (waterdicht) met flens
(Pos. 100)

6
3
P
Kraan.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Ingebouwde onderdelen moeten stevig op de afdichting zijn bevestigd. Door de ingebouwde onderdelen zelf mag geen
water achter de afdichting komen!
Voor doorvoeringen en verbindingen met ingebouwde componenten, moeten afdichtmanchetten met flexibele afdichtingslippen (DIN 18 534) worden gebruikt en waterdicht worden gemaakt in de afdichtingslaag.

Sopro Afdichtmanchet met elastische zone (DIN 18 534).

Zeer goede en strakke aansluiting op een waterleiding door de elastische
middelste zone van de Sopro Afdichtmanchet.

Als de leiding niet uitsteekt boven het afdichtvlak of uit de wand, moet de leiding van te voren worden verlengd voorbij het
afdichtingsvlak door de bevestiging van een afstandhouder.

Systeem Geberit

Het ontwerp van Geberit kan zodanig worden afgesteld dat de verbindingsbuis ver genoeg uit de wand steekt om de
afdichtkraag te verwerken.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Wand doorvoeren
Om de latere installatie van kranen, armaturen etc. makkelijker te kunnen maken en het risico dat bij deze werkzaamheden de aansluiting van de afdichting daarbij beschadigd wordt, laat men met de driedimensionale Sopro AEB® 3D
Afdichtmanchet het afdichtingsvlak naar achter in de wand verlagen.

Sopro AEB® 3D
Afdichtmanchee

leiding

Door de bolling van de rubberzone verschuift het afdichtingsniveau naar
achteren.

Er moet ongeveer 5 - 7 mm ruimte worden gecreëerd om de buis af te
dichten.

Afdichten van de manchet met Sopro Coat of
Sopro TurboDichtlaag 2-K.

Plaats de manchet met een houten stokje.

Een afgedichte leiding doorvoer die de installateur voldoende ruimte geeft voor zijn werk.

Indien nodig kan de leiding nog worden ingekort.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Wand doorvoeren
Oplossingen met Sopro manchetten, afgestemd op de diameter en vorm van de doorvoeren.

Opbouw armaturen zijn in veel douches en op veel natte plekken nog altijd standaard, de gestandaardiseerde afmetingen van de aansluitingen kunnen
met een manchet veilig worden afgedicht.

Verschillende diameters van de doorboringen kunnen met het Sopro AEB® assortiment wandmanchetten op de bouwplaats veilig in combinatie met de
Sopro systeemafdichtingen afgedicht worden.

Afhankelijk van het inbouwelement zijn ook aangepaste manchet-oplossingen mogelijk.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Armaturen
Als speciale componenten met verschillende vormen worden geïnstalleerd, zijn de fabrikanten vereist, componenten met
flenzen of manchetten met elastische zones bij te leveren, zodat een veilige afdichting mogelijk is volgens DIN 18 534.
Tegellijm
Systeemafdichting
Behuizing (waterdicht) met flens

Gipsplaat

Inbouw armatuur met behuizing en vaste flens

Speciale constructie van een inbouw armatuur met flens frame...

Op dit armatuur is afdichten niet mogelijk. Dit leidt op de bouwplaats tot
problemen en evt. ook tijdens later gebruik.

... of met Afdichtmanchet voor het afdichten in de systeemafdichting.

Systeem Conti

Armatuur behuizing met individuele vormgeving.

De speciaal gevormde manchet met een elastische rubber zone sluit waterdicht aan op het
bouwdeel.

Een afgedichte wand armatuur bijv. met Sopro
Coat.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Systeem Grohe
Nog steeds zijn op bouwplaatsen inbouw armaturen te vinden die nog niet met manchetten of elastische zones zijn uitgevoerd. Speciale zorg is hier vereist of men moet uit te zoeken of er al geschikte oplossingen zijn.

1

2

3

Veilig afdichten van een wand armatuur met Sopro Coat of Sopro Dichtlaag Flex 1-K.

Inbouw armaturen van verschillende fabrikanten

Wand inbouw armatuur die nog geen manchetten met elastische zones hebben.

Aan de DIN 18 534 aangepaste oplossing.
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Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting

De bouwplaats vereist verschillende oplossingen voor doorvoeren. In dit opzicht zal het assortiment vormdelen en manchetten verder blijven groeien om aan alle mogelijke situaties op de bouwplaats te voldoen
Een situatie van een doorvoering die men, wat betreft de afdichting, niet bedenkt in een particuliere badkamer of gastentoilet verandert onmiddellijk wanneer de rustige plaats zich op een treinstation of een stadion bevindt en wordt onderworpen aan een geheel andere belasting.
Om een stevige grip te hebben op doorvoeringen van toiletten, zeker wat betreft de wandafdichting, is in het assortiment
van Sopro een AEB® WC-Manchet verkrijgbaar. Deze omsluit alle doorvoeren (leidingen en schroefbouten), zodat via deze
plekken geen water in de constructie kan lopen.

Af te dichten wand van een toilet

Sopro AEB® WC-Manchet.

De Sopro AEB® WC-Manchet wordt goed in het lijmbed vastgedrukt/verwerkt.

Opsmeren van Sopro Racofix Montagekit, waarmee de Sopro AEB® WC-Manchet waterdicht
wordt verlijmd.

De Sopro AEB® WC-Manchet is vast verlijmd, de montage van het toilet
kan na het tegelzetten worden uitgevoerd.
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zware/zeer zware belasting
Montage van accessoires
Nadat de afdicht- en tegelwerkzaamheden zijn afgerond, volgt in de regel de eindmontage van alle technische componenten. In deze context is het onvermijdelijk dat het ene of het andere noodzakelijke gat geboord wordt, om bijv. een douchestang, zeepbakje of beugel van een glazen deur en vele andere componenten in de natte ruimte te bevestigen. Het resultaat
is een aantal gaten in de systeemafdichting, waardoor water de constructie kan binnendringen - vooral als de installaties
zich in zwaar belaste gebieden als grootkeukens of zwembaden bevinden.

Douchestang

Zeepbakje

Houder in een zwembad

Waterdicht door de Sopro Systeemafdichtingsplug
Met de ontwikkeling van de Sopro Systeemafdichtingsplug is veilig gesteld, dat er geen water meer kan doordringen in de
constructie door het boorgat. De plug is zo ontworpen, dat het boorgat na de montage waterdicht wordt afgesloten.

Tegel
Tegellijm
Systeemafdichting
Sopro Tegelsysteem afdichtingsplug
Schroef

Houder

Tegelsysteemafdichtingsplug (eerste versie) met schroef.
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zware/zeer zware belasting
Stroomvoerende installaties*
Installaties als stopcontacten en schakelaars worden wat
betreft de afdichting nog steeds als een stiefkind behandeld. Desalniettemin zijn er nog steeds van dit soort installaties te vinden op het gebied van af te dichten wanden.

Sopro
AEB® Manschette

Hierna worden enkele oplossingen voorgelegd, die verhinderen, dat water via de inbouwdozen in de onderconstructie kan indringen.

Aufsetzring
Installationsdose

Membran

Fliese
Fliesenkleber

Verschillende inbouwdozen, welke op zich lucht- en waterdicht zijn. Als
kabels door de openingen worden gestoken, dan omsluit het rubberachtig
membraan (grijs / zwart) de kabel.

1 Aanbrengen van het afdichtingsmateriaal.

2 Inleggen van de Sopro AEB® Wandmanchet.

3 Vastschroeven van de opzetring

*Opmerking:

4 Afdichten van de Sopro Manchet en de
opzetring.

5 Afgedichte inbouwdoos.

Over het algemeen moet men een
elektricien betrekken bij de werkzaamheden, zodat de levensreddende voorschriften met betrekking tot elektrische installaties
worden nageleefd.

147

3.2

Systeemafdichtingen met tegels en platen

Water inwerking W2-I tot W3-1,
zware/zeer zware belasting
Detail oplossingen: holle plint
Voordelen
1

•
•
•
•

4
F

Verplaatsing van de elastische voegen in de wand
Om schade te voorkomen tijdens het reinigen
Geen staand water op de elastische voeg
Kuipvorming

6
PE

5
2
E
D

1

Sopro Voorstrijk (Pos. 050)

2

Afdichting in twee arbeidsgangen
(Pos. 110/120/130)

3

Afdichtband (Pos. 070)

4

Flexibele dunbedlijm (Pos. 150/160)

5

Cementgebonden voegmortel (Pos. 150/160)

6

Elastische kit (Pos. 180)

7

Epoxyhars-kwartszand gietsel

Plint tegel met het lange gedeelte verlegd tegen de wand, leidt snel tot
breuken aan de onderkant van de tegels.

Let op,
dat bij gebruik van een holle plint tegel de stuc moet
worden ondergesneden (vooral in het geval van zwevende
constructies), om te voorkomen dat de holle plint tegel op
opgaande bouwdelen wordt gedrukt (zie tekening).

Tegels
PE PE-rondsnoer
F

E

Dekvloer (Pos. 030)

D

Isolatie/randisolatieband

Aansluiting van de systeemafdichting op opgaande bouwdelen zonder plint tegel.

6

3

7

4

5

1

2

E

F

D

45°

De wand binnen de dwarsdoorsnede van de dekvloer wordt gebruikt als
lijmvlak voor het verbinden van de systeemafdichting.
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Uitgespaarde dekvloer bij een drager voor een verbinding met de afdichting zonder plint.
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zware/zeer zware belasting
Systeemopbouw

Product aanbeveling
BK A
(Wand + Vloer)

grond

Onder

ijk

tr
Voors

Sopro Voorstrijk

Sopro Vocht
Voorstrijk

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

tlaag

1. Dich

Sopro Dichtlaag
Flex 1-K

Sopro Dichtlaag
Flex 1-K snel

Sopro TurboDichtlaag 2-K

tlaag

Ge

04

Ge

N

N

04

04

C2 TE S1

C2 E S1

DI

E N 12 0

DI

DI
N

st confo
te

rm

C2 TE S1

st confo
te

rm

st confo
te

rm

Ge

2. Dich

E N 12 0

E N 12 0

ctlaag

Conta

Ge

WA
gereduceerde

N

I

EN 138

hoge

Slijtvastheid

Wateropname

88

Wateropname

st confo
te

D

N

I

I

EN 138

WA
gereduceerde

D

D

N

hoge

Slijtvastheid

88

Ge

gereduceerde

Wateropname

st confo
te

Sopro FKM® XL

rm

WA

rm

hoge

Slijtvastheid

rm

st confo
te

88

ed

Kamb

Sopro VarioFlex® XL
(enkel vloeren)

Ge

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm

EN 138

Voeg
Sopro FL floor
(enkel vloeren)

Sopro DF 10®
DesignVoeg Flex

Sopro
TitecVoeg® plus
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zware/zeer zware belasting
Verwerking Sopro Dichtlaag Flex

1

Voorbereiden van de nodige Sopro Afdichtbanden, welke in de
Sopro Dichtlaag Flex verwerkt moeten worden.

2

Mengen van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K met water voor een eenvoudig te verwerken slem.

3

Opbrengen van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K om het Sopro
Afdichtband op bewegingsvoegen, etc. vast te zetten.

4

Inbedden van de Sopro Wapening in de Sopro Dichtlaag Flex 1-K
op plekken van flensen als versterking van de overgang.

5

Optanden van de Sopro Dichtlaag Flex 1-K met en 4e-tanding,
welke aansluitend glad getrokken wordt, om de noodzakelijke minimale laagdikte per arbeidsgang te bereiken.

6

Afgedichte douchehoek na twee arbeidsgangen met een minimale laagdikte van 2 mm. Na de uitharding kan gelijk met een
goedgekeurde dunbedlijm (Sopro‘s No. 1 Flexlijm) met het betegelen begonnen worden.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Voor het aanbrengen van systeemdekvloeren de ondergrond van
staalbeton door middel van frezen of stralen mechanisch opruwen. Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende
stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen. .
020

Eventuele positie:
afschot op ruw beton:

m²

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25 mm) met de
minimale kwaliteit CT-C25-F4 conform DIN 18 560-3 en DIN EN
13 813 als onderbouw voor de navolgende opbouw van de vloer
om het benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle
dekvloermortel van kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en
dekvloerzand 0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in
gewichtsdelen. Voorbehandeling van de ondergrond met
cementgebonden, en kunststof verbeterde contactlaag als
hechtbrug.
De verwerking de dekvloer met contactlaag volgt „vers-in-vers“.
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45°
afstellen. Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname
van de systeemafdichting met tegels in een dunbed even en
glad afreien.
Dekvloerdikte in het midden _______ mm. Afschot ____%.
Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748),
Sopro Rapidur® B5 (767), dekvloerzand 0/8.
030

Zwevende snelle cementdekvloer:

m²

Plaatsen en verlijmen van een randisolatie strook op opgaande
onderdelen. Het vervaardigen van een snel te betegelen zwevende snelle cementdekvloer (op geluids- of warmte isolatie met
scheidingslaag) met een minimale kwaliteit CT-C25-F4 volgens
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel van
met kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en dekvloerzand
0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in gewichtsdelen.
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45°
afstellen. Voegen in de dekvloer volgens plan maken.
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van de
systeemafdichting met tegels in een dunbed even en glad afreien.
Dekvloer dikte ______ mm.
Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767),
dekvloerzand 0/8.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

040

Hoeveelheid
Eventuele positie:
Afschot:

Een
heid

		
m²

Afschot maken met hydraulisch verhardende, trashoudende,
standvaste nivelleer (voor laagdikten 2 – 30 mm).
Voorbehandeling van de ondergrond met kunsthars emulsie ter
verbetering van de hechting. Verwerking van nivelleer met
kunsthars emulsie „nat-in-nat“. nivelleer glad afreien.
Laagdikte in het midden ______ mm. Afschot _____ %.
Materiaal: Sopro RAM 3 renovatie- & Uitvlakmortel
(RAM 3 454),
Sopro Hecht Emulsie (HE 449)
.
Sopro Vario Nivelleer (VS 582).
050

Voorstrijken van de wanden en vloeren:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zuigende ondergronden (dekvloer, stuc, droge bouwmaterialen) als
voorbehandeling voor de opname van de navolgende dunbedlijm of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
060

Eventuele positie:
Fijne afsmering:

m²

Vervaardigen van een fijne afsmering (laagdikte 1 – 5 mm) voor
het afsluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de navolgende
systeemafdichting op wanden en vloeren.
Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro FKM® XL (FKM XL 444)
070

Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:
Zeer elastische, met weefsel bekleed beveiligingsafdichtband of
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluiten bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden met systeemafdichtingsmateriaal bevestigen en volledig bedekken.
Stotend overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Afdichtband (D 438B),
Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015)
Racofix® Montagekit (RMK 818).
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prijs

Totaal
bedrag
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

080

Hoeveelheid
Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

St.

Stapel elementen van de afvoer plaatsen en met gietmortel van
epoxyhars, vuurgedroogd kwartszand 0,4 mm 0,8 – 0,06 mm
en kristal kwartszand 0,2 – 1 mm met de mengverhouding
1 : 1 : 1 volgens volumedelen capillairdicht en krimpvrij gieten.
Het oppervlak van het gietsel afzanden.
Aansluiten van de systeemafdichting op de afdichtingsflens van
het stapelelement met gebruik van alkali bestendig glasvezelweefsel als versterking.
Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Kristal kwartszand (KQS 562),
Sopro Wapening (AR 562).
090

Afdichtingsaansluitingen op doorvoeren van leidingen:

St.

Op doorvoeren van leidingen zeer elastische, met vliesweefsel
beklede afdichtmanchet (doorsnede 1/2“) over de leiding plaatsen, zodat de manchet de leiding volledig omvat, aansluitend
met afdichtingsmateriaal vast zetten.
Voor de installatie van de armaturen de voegen tussen het
afwerkingsmateriaal en de leiding met elastische, schimmelwerende kit volspuiten.
Materiaal: Sopro afdichtmanchet wand Flex (DMW 089),
Sopro Sanitair Siliconen.
100

Afdichtingsaansluiting op inbouwdoos:

St.

De systeemafdichting aansluiten op de inbouwdoos met de
vaste flens onder toevoeging van alkalibestendig glasgaas als
versterking. Maak de PVC-flens grondig schoon met aceton.
Verwijder vet, losse delen en andere hechting reducerende stoffen volledig. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de
flens met tweecomponenten epoxyharsvoorstrijk. Verse voorstrijk
met vuurgedroogd kwartszand 0,4 - 0,8 mm schuren.
Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Wapening (AR 562).
110

Afdichting op wanden met flexibele dichtlaag:

m²

Wanden met flexibele, cementgebonden dichtlaag in min. twee
arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren. Het aanbrengen van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen.
Gehele droge laagdikte min. 2,0 mm.
Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezichtelijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouwrichtlijnen A aanwezig zijn.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

120

Hoeveelheid
Afdichting op vloeren met flexibele dichtlaag:

Een
heid
m²

Vloeren met flexibele, cementgebonden dichtlaag in min. twee
arbeidsgangen met de smeer methode afsmeren. Plinten moeten tot op 15 cm boven OKFFB afgedicht worden. Het aanbrengen van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen. Gehele
droge laagdikte min. 2,0 mm.
Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezichtelijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouwrichtlijnen A aanwezig zijn.
Materiaal: Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523).
130

Documentatie van de laagdikten:

St.

Na uitharding van de systeemafdichting moet deze steekproefsgewijs op de vereiste minimale laagdikte worden gecontroleerd.
De keuze van de controleplaats wordt door de AG bepaald, de
uitvoering volgt in aanwezigheid van de AG. De controle moet
goed worden vastgelegd, controle protocol overleggen aan de
AG. Na de controle moeten de punten overlappend met afdichtingsmateriaal in 2 lagen worden bewerkt.
140

Zetten van wandtegels:
tegel merk: _____________________
tegel soort: _____________________
tegel formaat: _____________________
tegel kleur: _____________________
Zetten van de wandtegels in een dunbed op de systeemafdichting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1
volgens DIN EN 12 004.
Tegels met hydraulisch verhardende, flexibele voegmortel met
water- en vuilwerende eigenschappen voegen. CG2 (WA) volgens DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Soprp DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10®).
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prijs

Totaal
bedrag
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

150

Hoeveelheid
Verleggen van vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip weerstand:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Verleggen van de vloertegels in een vloeibed op een systeemafdichting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm C2E
S1 volgens DIN EN 12004. Tegels met hydraulisch verhardende,
flexibele voegmortel met water- en vuilwerende eigenschappen
voegen. CG2 (WA) volgens DIN EN 13 888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413),
Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10).
160

Extra positie:
Voegen van wand- en vloertegels
met zwaar belastbare voegen:

m²

Tegels voegen met zwaar belastbare, hydraulisch snel verhardende, 1-component voegmortel op basis van fijncement.
Voegmortel met hoge scheurvastheid CG2 (WA)
volgens DIN EN 13 888, bestand tegen reiniging met damp.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro TitecVoeg® plus (TF+).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W2–I tot W3–I, DIN 18 534
Pos.

170

Hoeveelheid
Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
– Sopro Rapidur® B5 (760)
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
– Sopro RAM 3® Renovatie & Uitvlakmortel (RAM 3 454)
– Sopro Hechtemulsie (HE 449)
– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro Kwartszand grof (QS 511)
– Sopro Kristal kwartszand (KQS 607)
– Sopro Afdichtband (DB 438)
– Sopro Afdichthoeken interieur/exterieur (DE 014/DE 015)
– Sopro Afdichtmanchet Wand (DMW 090)
– Sopro Wapening (AR 562)
– Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523)
– Sopro Coat (FDF 525/527)
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
– Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Sopro FKM® XL (FKM XL 444)
– Sopro TitecVoeg® plus (TF+)
– Sopro DF 10® DesignVoeg Flex (DF 10®)
– Sopro Sanitair Siliconen
– Sopro Bouwhars (BH 869)
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3.3

Water inwerking W3-I,
zeer zware belasting met aanvullend chemische inwerkingen
Waterinwerkingsklasse W3-I - zeer hoog
Oppervlakken met zeer frequente of langdurige blootstelling aan spat- en/of water, versterkt door opstuwend water.
In belastingsklasse C (W3-I) worden gebieden met de
hoogste belastingen en eisen aan de constructies en
bouwmaterialen ingedeeld. In de regel gaat het hierbij
om gebieden in de levensmiddelen verwerkende industrie.
Naast de zeer hoge water inwerking (W3-I) is de aanvullende chemische inwerking iets om rekening mee te
houden.

Levensmiddelenverwerkende industrie (bijv. grootkeukens).

Opmerking over dekvloeren:
Commerciële keukens en industriële ruimtes zijn onderworpen aan de
hoogste eisen, niet alleen tijdens het productieproces, maar ook tijdens de
daaropvolgende reiniging.

Geschikte
ondergronden
Alleen vochtbestendige ondergronden, bijv. beton, cementstuc, cementdekvloer, metselwerk enz.

Niet geschikte
ondergronden
Vochtgevoelige ondergronden, bijv. gipshoudende droge
bouwmaterialen.
Vanwege de vele schade aan commerciële keukenvloeren
met bijbehorende afdichtingsproblemen, heeft de vereniging van gespecialiseerde planners een technische richtlijn
gepubliceerd over “Vloeren in commerciële keukens”.

Vanwege de vele doorvoeren, de verschillende afschotten en diktes van de dekvloerconstructies en de veeleisende ruimtegeometrie, moeten er snelle dekvloerbinders (Rapidur® B3 / B5) worden gebruikt voor de productie van dekvloeren. Door hun snelle droging zorgen
ze voor een snelle verdere bewerking en blijven perfect
dankzij hun chemische samenstelling.

Afschot: DIN 18 534
Waterdragende vlakken moeten over het algemeen een
afschot hebben. Omdat afschotten in de levensmiddelenindustrie echter vaak contraproductief zijn, kan hiervan worden afgeweken, als het verwijderen van water
op andere manieren plaatsvindt.

Zekerheid over de sterkte in met vocht
belaste gebieden
Bij de keuze van de keramische afwerking moet er
op de volgende voorschriften gelet worden:

Dit werkdocument is een waardevol hulpmiddel voor planning
en uitvoering.

• DIN 51 130 „Bedrijfsmatige gebieden”
• DIN 51 097 „Vochtbelaste blootsvoets te betreden
gebieden”
• BGR 181 beroepsgenootschappelijke regel „Vloeren
in arbeidsruimten en arbeidsgebieden met gevaar
voor uitglijden“
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Detailuitvoering
Door de hoge belastingen in industriële gebieden – bijv.
door permanent aanvallende vloeistoffen of overeenkomstig vaak voorkomende, intensieve reinigingsprocedures –
moet speciaal bij de aanleg van systeemafdichtingen op de
juiste vorming van de details gelet worden.

Dat heeft tot gevolg, dat aansluitingen op doorvoerleidingen (voor voorzieningsleidingen), goten, afvoeren, plinten
en sokkels alsook deurkozijnen van te voren precies in te
plannen zijn.

Holle plint
R

5

1

2

F

3

E

4

Holle plint aansluiting met afdichting.

Holle aansluiting op plint met systeemafdichting.
1

Reactiehars-systeem afdichting (Pos. 050/060)

2

Flexibele dunbedlijm (Pos. 140/160)

3

Zwaar belastbare voegmortel – Sopro TitecVoeg®
(Pos. 140)

4

Afdichtband (Pos. 070)

5

Elastische voeg

DF

Dilatatievoeg

E

Dekvloer

F

Tegel

T

Deurkozijn

W

Wand

WA Wanduitsparing
R

Stoot bescherming
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Afdichting van drempels of
deuropeningen
Over het algemeen moet bij de planning en uitvoering worden gewaarborgd dat de afdichtingsmaatregelen worden
uitgevoerd voordat het kozijn wordt geïnstalleerd.
Het afdichten van een reeds geïnstalleerd deurkozijn is achteraf niet mogelijk en is een taboe op plaatsen met zeer
hoge belastingen.

Het afdichten van de gipsplaat is niet langer professioneel mogelijk op
plaatsen van deuren.

Systeemafdichtingen geplaatst op de wand en vloer, voor de installatie van
het deurkozijn.

Als het nodig is, als onderdeel van het bouwproces, om het
kozijn vóór de afdichting te installeren, kan het deurdetail
als volgt worden opgelost:

W
T

Combinatie van deurkozijn en goot – De uitvoering van een vakkundige
afdichting is hier niet mogelijk.

FD
ES

K

K
E
DF

Het component van roestvrij staal moeten klaar gemaakt worden en vast
gelijmd op de dekvloer. De bewegingsvoegen worden met Sopro
FlexAfdichtBand beplakt of met Sopro AEB® en Racofix® verlijmd. Als het
deurkozijn is geïnstalleerd, kan de afdichting aangebracht worden op het
roestvrij stalen oppervlak.

FD
ES
DF
E
T
W

Kleefflens voor het aanbrengen van de systeemafdichting, krachtig verlijmd op de dekvloer
FlexAfdichtband
Component van roestvrij staal
Bewegingsvoeg
Dekvloer
Deurkozijn (aangeduid)
Wand
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Afdichting van drempels of
deurkozijnen
Oplossingen voor bestaande kozijnen*

4

1

WA

T

DF

4

W

Oplossing bij aanwezig deurkozijn.
1

2

Reactiehars
Systeemafdichting
(Pos. 050/060)
Afdichtband (Pos. 070)

Deurkozijn met inspringing aan de achterzijde.

Bewegingsvoeg
T Deurkozijn
W Wand
WA Wand uitsparing
DF

Daar komt nog bij, dat aan het einde van een W3-I gebied
(overgang van de deur naar droog gebied) een goot moet
worden gebruikt om te voorkomen dat water zich direct
voor de deur ophoopt.

Deur met goot – W3-I gebied
Droog gebied
(gang etc.)

W3-1 gebied

1
1
2
3

Deur
Dekvloer
Goot

160

2

3
4
5
6

4

5

Systeemafdichting
Tegellijm
Tegel

6

* Zijn de kozijnen reeds aanwezig (bestaande bouw), dan bestaat de
mogelijkheid, de wand achter het kozijn te openen, om de afdichting dan
daar door te voeren.
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Doorvoeren – Media voering
Een grootkeuken of andere levensmiddelen producerende bedrijven hebben een groot aantal toevoerleidingen nodig. Deze
dringen meestal door de vloer. Afhankelijk van de opbouw van de vloer (systeemdekvloer, dekvloer op scheidingslaag of
zwevende dekvloer) moeten de leidingen door een buis worden gevoerd waar de afdichtingslaag op kunnen worden aangesloten.

Zo niet – Een leiding komt ongecontroleerd uit de dekvloer.

Zo niet – Vanwege een gebrek aan plaats is een vakkundig afdichten niet
mogelijk.

Buis voor de doorvoer van leidingen
met een afdichtingslaag
Beton

Leidingen

dekvloer

Buis

Isolatie
Tegel
Gietsel
met hars
Flens

Elastische
Kit
Dunbedmortel
Systeemafdichting
Voeg
mortel
Buizenmal met klemflens ingebed met afdichting.

Doorvoer in een zwevende dekvloer, welke vrij bewegelijk
is geïnstalleerd. In de industriële bouw dringen veel doorvoeren door de systeemafdichting. Er moet een duidelijk
herkenbare aansluitmogelijkheid (flens etc.) zijn voor de
systeemafdichting.

Doorvoerplaten met rubberen afdichting.
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Doorvoeren met twee
afdichtlagen

D

1

Net als hiervoor, afhankelijk van de wens
van de opdrachtgever, zijn de planner en
de verwerker vereist twee afdichtlagen
op de vloerverwarming te plaatsen. Dit is
in de regel voor beide deelnemers een
grote uitdaging omdat alle details met
twee afdichtlagen moeten worden
gepland en uitgevoerd. In de praktijk
betekent dit de hoogste concentratie en
zorgvuldigheid, opdat de beide
afdichtsystemen zich niet wederzijds hinderen of tot zwakke plekken leiden,
omdat de details te gecompliceerd worden. In zoverre moet precies worden
overlegd, wanneer het zinvol kan zijn,
met twee afdichtlagen te werken.

2

3

H1

L

5

BA

F

4

E

H2

B

Tweede afdichtof veiligheidslaag
Aangezien
beide
afdichtlagen
samengebracht moeten worden in
het gebied van goten en vloerafvoeren en aangesloten moeten worden
op ontwatering, moet de verwerker
hier bijzonder goed opletten. In de
latere gebruiksfase treden herhaaldelijk achterstandssituaties op als
gevolg van verstoppingen van de
afvoeren, waardoor water op een
ongecontroleerde manier de lager
gelegen afdichtlaag bereikt en de
daarop liggende structuur verontreinigt. Om dit te voorkomen, bestaat
de mogelijkheid om de onderste
afdichtlaag te definiëren als een veiligheidslaag, dat dan ook niet kan
worden ontwaterd of worden aangesloten op het afvoersysteem

Onthouden:
Penetratiecomponenten in zeer
zwaar belaste gebieden moeten
flensbreedten ≥ 50 mm hebben.
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Twee afdichtlagen met elkaar gecombineerd op de plek van een doorvoer in een vloer
(bijv Systeem Wolfin met Sopro PU-Systeem).
1
2

3
4
5
B
D
E
F
H1
H2
L
BA

Flexibele dunbedlijm (Pos. 160)
Systeemafdichting:
Sopro PU-Dichtlaag met Sopro Wapeningsweefsel/
Sopro Epoxy Voorstrijk (Pos. 060)
Sopro Dunbed Epoxy ter verlijming van de flens op de dekvloer
Sopro TitecVoeg® (Pos. 160)
SoproDur® HF-D Voegendicht zwaar belastbaar (Pos. 180)
Beton
Isolatie
Dekvloer (Pos. 030)
Tegel
In elkaar grijpende buizen
In elkaar grijpende buizen
Afvoerleidingen
Baanafdichting
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Opbouw van een doorvoer in een vloer met twee afdichtlagen

1 Eerste buis met flens verlijmde baanafdichting (Systeem Wolfin) boven de isolatielaag met tweede buis, welke op de dekvloer is gezet.

2 Inbouw van de last verdelende cementdekvloer, gemaakt met bijv.
Sopro Rapidur® B1/B5. Om de buis is Sopro Randisolatieband geplaatst.

3 De flens van de tweede buis wordt met Sopro’s No.1 Flexlijm afgesmeerd, opdat de buis krachtig vastzit op de dekvloer.

4 Beide buizen zijn nu in elkaar geschoven en kunnen vrij bewegen.

5 De buis wordt na het voorstrijken met Sopro Epoxy Voorstrijk en het
bestrooien met kwartszand met een Sopro PU-Dichtlaag afgedicht.
Op de plaats van de doorvoering wordt de afdichting met een
weefselinleg versterkt.

6 Afgedichte buis, de Sopro PU-Dichtlaag is met bestrooid kwartszand.
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Afvoeren in vloeren en goten
Afvoeren in vloeren en goten worden blootgesteld aan voortdurende spanningen veroorzaakt door dynamische belastingen.
Dat betekent dat ze krachtsluitend moeten worden geïntegreerd in de vloerconstructie, de dekvloer. Hier moeten reactieharsgebonden krimparme gietmassa’s voor worden gebruikt .

Afvoeren in vloeren, krachtsluitend gegoten met reactiehars-kwartszand-mengsel
1

B

2

F

BA

3

D

E

4

1

Flexibele Dunbedmortel
(Pos. 160)

4

Sopro TitecVoeg®
(Pos. 160)

2

Systeemafdichting:
Sopro PU-Dichtlaag
met Sopro Wapenings
weefsel/Sopro Epoxy
Voorstrijk (Pos. 060)

B

Beton

3

Sopro Epoxy Voorstrijk
en kwartszand-gietsel
(Pos. 080/090)

Isolatie
Dekvloer (Pos. 030)
F Tegel
BA Afvoer in vloer
(Pos. 080)
D
E

Afgedichte ontwateringspot, klaar om het uitbreidingselement te plaatsen.

Het uitbreidingselement (firma ETU) van de afvoer in de vloer is precies op
de benodigde hoogte in te stellen en uit te lijnen.

Het capillairdichte gietsel volgt met een reactiehars gietsel met de mengverhouding van 1 : 1 : 1 (1 deel Sopro Bouwhars, 1 deel Sopro
Kristalkwartszand, 1 deel Sopro kwartszand fijn).

De afvoer in de vloer is na het uitharden van de reactiehars krachtig met de
constructie verbonden en kan de zwaarste verkeersbelasting opnemen.
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Afdichtingsconstructie op thermisch
belaste goten

Afhankelijk van de opbouw van de vloer
zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Bij thermisch belaste RVS goten, zoals in grootkeukens toegepast worden, zou een systeemafdichting vanwege langdurige uitzetting van de goot en de daarmee verbonden
schuifspanningen niet direct, maar op de ontwateringspot van
de goot aangesloten moeten worden.

Systeemdekvloer constructie
45°

Verder moeten de thermisch belaste goten een omringend
frame van RVS hebben. Dit staat een duidelijk gedefinieerd
aanwerken van de tegels op de goot toe en figureert gelijktijdig als bescherming voor de rand van de tegel.
Binnen dit frame van RVS kan de goot bewegen, zonder dat
er spanningen worden overgebracht op de tegelvloer.

Fout

Zwevende dekvloerconstructie

45°

Goot zonder frame van RVS – onzuiver tegelbeeld; de randen zijn voor een
deel afgebroken.

Goed

Constructie met twee afdichtlagen

45°

Goot met frame van RVS. De situatie van de bewegingsvoeg is beter opgelost en daardoor duurzamer.
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Uitsparing voor de goot met rondom
RVS profielen
5

R

4

3

1

2

E

SB

45°

Doorsnede van een afvoerput. Het omringende frame van RVS, dat aanvullend als bescherming van de randen van de aansluitende tegels dient, is
zeer goed te herkennen.

Nadat het gietsel is uitgehard, moeten de steunbouten worden doorgezaagd voordat de voeg wordt gevuld met een elastische kit.
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Systeemafdichting Sopro PU-Dichtlaag
(Pos. 060)
2 Sopro´s No.1 S1 Flexlijm (Pos. 160)
3 Sopro TitecVoeg® (Pos. 160)
4 Elastische Voeg (Pos. 180)
5 Epoxy-kwartszand-gietmortel (Pos. 100)
R Goot
E Dekvloer
SB Steunbouten
1

In de doorsnede is het capillairdichte gietsel onder de goot zeer goed te
zien.
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Afdichten van een vloer met thermisch belaste goten

Verwerking van Sopro PU-Dichtlaag en aansluiting op de flens. Op de
plaats van de flens wordt ook wapeningsweefsel ingebed

Afgedichte put. De persflensring wordt opgeschroefd. De afgeschuinde
oppervlakken van de dekvloer zijn goed te herkennen.

Het testen van de vloerafdichting op dichtheid door overstroming.

Ingezette goot in afgedichte bakgoot.

Capillairdicht gietsel van de goot met een epoxyhars-kwartszandmengsel
(Sopro Epoxy-Voorstrijk 1 : 1 : 1 gemengd met kristalkwartszand en Sopro
kwartszand grof). De goot is d.m.v. ballast verzekerd tegen drijven.

De randen van het frame van RVS zijn goed te herkennen. De bouten
worden later doorgezaagd, de goot kan zich zo vrij bewegen.
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Afvoeren in vloeren en goten

Voor componenten met een groot volume (wagens etc.) is er een aparte
wasruimte in de spoelkeuken. Deze worden blootgesteld aan de zwaarste
verkeersbelasting. Deze wastafels moeten ook onder worden gegoten.

RVS-wasruimte-kuip van de firma ETU.

Het hars-zand-gebonden mengsel (1 : 1 : 1) is zo vloeibaar, dat een capillair
dicht gietsel op iedere plek van de kuip ontstaat.

Het harsgietsel is omlopend goed te herkennen. Dit lijnt zichzelf overal op
één niveau uit. De kuip moet worden beveiligd tegen drijfvermogen.

Niet thermisch belaste goten

R

4

3

2

1

E

45°
Bij niet thermisch belaste goten (bijv. werkplaatsen) is de aansluiting van de
systeemafdichting direct op het binnenwerk mogelijk. Een flens met voldoende breedte moet aanwezig zijn.

168

Goot met gezande flens.
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Waterdichte tankopening in vloer voor industrieel te gebruiken gebieden.
Als vloeren verhoogd zijn of wanneer er zich een groot aantal media leidingen in de vloer bevinden die toegankelijk moeten
blijven, dan moeten „waterdichte“ openingen in de vloertank worden gemaakt.

2
1

2
1

BT

E

1

Systeemafdichting Sopro PU-Dichtlaag
(Pos. 060)

2

Sopro´s No.1 S1 Flexlijm (Pos. 160)

3

Elastische voeg (Pos. 180)

4

Epoxy/kwartszand-gietmortel (Pos. 100)

R

Goot

E

Dekvloer

BT

Opening tank in de vloer

4

E

Verwerking van een waterdichte tankopening in de vloer voor mogelijke
revisies in zwaar belaste gebieden.
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Koelkasten / koelcellen
Koelruimten en koelcellen zijn een vast onderdeel van commerciële keukens en ruimten waar voedsel wordt verwerkt.
Afhankelijk van het ontwerp van de koelcellen, moeten de
details over hoe ze op de afdichting moeten worden aangesloten worden uitgewerkt. Omdat niet altijd vloerplaten
worden gebruikt en meestal een deurkozijn moet worden
afgedicht, is een verbinding van de systeemafdichting loodrecht op de wand van de koelcel over de dwarsdoorsnede
van de balk het meest effectief gebleken.
Als de koelcel zelf een conventionele dekvloeropbouw
heeft, dan moet de afdichting hier ook volgens hetzelfde
principe worden geïnstalleerd.

Koelcel in een grootkeuken.

Aansluiting met de systeemafdichting
Deurrail

Tegels

Kit
Reactiehars/Kwartszand-gietsel

Tegellijm (Sopro‘s No1)
Sopro TitecVoeg

®

Systeemafdichting
Sopro PU-Dichtlaagsysteem

Dekvloer
(Sopro Rapidur® B1/B5)
Isolatie
Randisolatieband

Sopro Flex Afdichtband

Aansluiting met holle plint op de koelcel.
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Aansluiting met twee afdichtlagen
Deurrail

Kit

Tegel
Reactiehars/Kwartszand-gietsel

Tegellijm (Sopro‘s No1)
Sopro TitecVoeg®
Eerste afdichtlaag
Sopro PU-Vlakkendichtsysteem

Dekvloer (Sopro
Rapidur® B1/B5)
Tweede afdichtlaag
(baan Systeem Wolfin)
randisolatieband

metalen hoek

Sopro Flex Afdichtband

snijmodel zonder plint.

Aansluiting op een koelcel (Systeem Vissmann)

Sopro PU-Dichtlaag wordt direct op de wand van de koelcel aangebracht.

Deur aansluiting van een koelcel.
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Systeemopbouw

Ondergrond

Voorstrijk afgezand
Sopro Epoxy Voorstrijk
Sopro
Bauchemie GmbH

Opmerking:

1. Dichtlaag
ongezand

2. Dichtlaag
afgezand

Door het toevoegen van
Sopro
PU-Dichtlaag
Contrastverf kan de
betreffende afdichtlaag
voor een gemakkelijkere
verwerking of betere controle een andere kleur
gegeven worden.
Sopro PU-Dichtlaag-wand
Sopro PU-Dichtlaag-vloer

Sopro PU-Dichtlaag
Contrastverf pigmentspuit

Ge

04

DI
N

R2 T

DI

E N 12 0

st confo
te

N

rm

C2 TE S1

04

st confo
te

rm

Ge

Bij hoge
zuur belasting:

E N 12 0

Lijmbed

Sopro Dunbed Epoxy

EN 138

DI

EN 120

R2 T RG
N

88

Wateropname

N

DI

N

I

I

EN 138

WA
88

Wateropname

hoge

Slijtvastheid

gereduceerde

D

D

N

88

gereduceerde

st confo
te

04

WA

Ge

hoge

Slijtvastheid

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro’s No. 1
S1 Flexlijm

E N 13 8

Tegel

Sopro TitecVoeg® breed

Sopro Flexafdichtband
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Sopro TitecVoeg® plus

Sopro Voeg Epoxy

SoproDur® HF-D voegkit
zwaar belastbaar
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Verwerking van reactieharsen

Vaststellen van het dauwpunt

De opbouw van de reactieharsafdichting bestaat uit een
laag voorstrijk en het aanbrengen van een afdichting.

Definitie dauwpunt:
De dauwpunt-temperatuur is de temperatuur waarbij de
max. verzadiging van de lucht met waterdamp wordt
bereikt. Daalt de temperatuur onder het dauwpunt, dan
treedt condensvorming op (nevel).
De opname van waterdamp in de lucht is temperatuurafhankelijk. Hieruit volgt, dat warme lucht meer waterdamp
kan bevatten dan koude lucht.

Reactiehars heeft een minimale temperatuur van +10°C op
de bouwplaats nodig, om veilig verwerkt te kunnen worden
(na te kijken bij bouw gedurende de winter).
Om ervoor te zorgen dat de afdichtingswerkzaamheden
veilig worden uitgevoerd, moet het dauwpunt aan het
begin worden bepaald met behulp van de temperatuur van
het component, luchtvochtigheid en luchttemperatuur.
Hiermee wordt veiliggesteld, dat zich op het moment van
aanbrengen geen condensatie opbouwt die de hechting
negatief kan beïnvloeden.
Bij de vorming van condensatie mogen de werkzaamheden
niet plaatsvinden.

Bepaling van het dauwpunttemperatuur
a) Luchttemperatuur meten
b) Relatieve luchtvochtigheid meten
c) Ondergrond temperatuur meten
d) Aan de hand van de tabel het dauwpunt temperatuur
vaststellen

Meting van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Meting van de temperatuur van het component.
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Water inwerking W3-I,
zeer zware belasting met aanvullend chemische inwerkingen
Vaststellen van het dauwpunt
Luchttemperatuur

Dauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

(°C)

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

85%

90%

95%

2

-7,77

-6,56

-5,43

-4,40

-3,16

-2,48

-1,77

4

-6,11

-4,88

-3,69

-2,61

-1,79

-0,88

-0,09

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

6

-4,49

-3,07

-2,10

-1,05

-0,08

+0,85

+1,86

8

-2,69

-1,61

-0,44

+0,67

+1,80

+2,83

+3,82

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

+5,82

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

12

+0,35

+1,84

+3,19

+4,49

+5,63

+6,74

+7,75

14

+2,20

+3,76

+5,10

+6,40

+7,58

+8,67

+9,70

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

15

+3,12

+4,65

+6,07

+7,36

+8,52

+9,63

+10,70

16

4,07

5,59

6,98

8,29

9,47

10,61

11,68

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

12,66

+13,52

14,58

15,54

17

5,00

6,48

7,92

9,18

10,39

11,48

18

5,90

7,48

8,83

10,12

11,33

12,44

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

19

6,80

8,33

9,75

11,09

12,26

20

7,73

9,30

10,72

12,00

13,22

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

21

8,60

10,22

11,59

12,92

22

9,54

11,16

12,52

13,89

14,21

15,36

16,40

17,44

18,41

19,27

20,19

15,19

16,27

17,41

18,42

19,39

20,28

21,22

23

10,44

12,02

13,47

24

11,34

12,93

14,44

14,87

16,04

17,29

18,37

19,37

20,37

21,34

22,23

15,73

17,06

18,21

19,22

20,33

21,37

22,32

23,18

25

12,20

13,83

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

26

13,15

27

14,08

14,84

16,26

17,67

18,90

20,09

21,29

22,32

23,32

24,31

25,16

15,68

17,24

18,57

19,83

21,11

22,23

23,31

24,32

25,22

26,10

28
29

14,96

16,61

18,14

19,38

20,86

22,07

23,18

24,28

25,25

26,20

27,18

15,85

17,58

19,04

20,48

21,83

22,97

24,20

25,23

26,21

27,26

28,18

30

16,79

18,44

19,69

21,44

23,71

23,94

25,11

26,10

27,21

28,19

29,09

32

18,62

20,28

21,90

23,26

24,65

25,79

27,08

28,24

29,23

30,16

31,17

34

20,42

22,19

23,77

25,19

26,54

27,85

28,94

30,09

31,19

32,13

33,11

36

22,23

24,08

25,50

27,00

28,41

29,65

30,88

31,97

33,05

34,23

35,06

38

23,97

25,74

27,44

28,87

30,31

31,62

32,78

33,96

35,01

36,05

37,03

40

25,79

27,66

29,22

30,81

32,16

33,48

34,69

35,86

36,98

38,05

39,11

45

30,29

32,17

33,86

35,38

36,85

38,24

39,54

40,74

41,87

42,97

44,03

50

34,76

36,63

38,46

40,09

41,58

42,99

44,33

45,55

46,75

47,90

48,98

Voorbeeld 1:
Luchttemperatur: (meten)
rel. Luchtvochtigheid: (meten)
Ondergrondtemperatuur: (meten)
Dauwpunttemperatuur: (aflezen)
als Ondergrondtemperatuur
min. +3 °C boven dauwpunttemperatuur:
Applicatie mogelijk!
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+10 °C
70 %
+9 °C
+4,8 °C

➥ 7,8 °C < 9 °C

80%

Voorbeeld 2:
Luchttemperatur: (meten)
rel. Luchtvochtigheid: (meten)
Ondergrondtemperatuur: (meten)
Dauwpunttemperatuur: (aflezen)
als Ondergrondtemperatuur
min. +3 °C boven dauwpunttemperatuur:

+27 °C
75 %
+22 °C
+22,2 °C

➥ 25,2 °C > 22 °C

Applicatie niet mogelijk!
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3.3

Water inwerking W3-I,
zeer zware belasting met aanvullend chemische inwerkingen
Verwerking Sopro PU-Dichtlaag

1 Aanbrengen van de Sopro Epoxy Voorstrijk en het aansluitend
afstrooien met kwartszand fijn.

2 Verlijmen van Sopro Flexafdichtband op de plekken van bewegingsvoegen

3 Zorgvuldig mengen van de componenten A en B van Sopro
PU-Dichtlaag.

4 Applicatie van Sopro PU-Dichtlaag op de wand in twee arbeids
gangen – gezamelijke laagdikte 1 mm.

5 Applicatie van Sopro PU-Dichtlaag op de vloer in twee arbeidsgan
gen – Minimale gezamelijke laagdikte 1 mm

6 Sopro PU-Dichtlaag Contrastkleur kan toegevoegd worden aan het
afdichtmateriaal om een betere kleur onderscheiding tussen laag 1
en laag 2 te verkrijgen.
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Water inwerking W3-I,
zeer zware belasting met aanvullend chemische inwerkingen

7 De Sopro PU-Dichtlaag Contrastkleur wordt bij de Sopro PU- Dichtlaag gemengd – er ontstaat een grijze kleur.
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8 Aanbrengen van Sopro kwartszand als hechtbrug in de verse
tweede afdichtlaag Sopro PU-Dichtlaag.

Systeemafdichting met tegels en platen

3.3

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Voor het aanbrengen van de systeemdekvloer de ondergrond
van staalbeton door frezen of stralen mechanisch opruwen.
Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen.
020

Eventuele positie:
afschot op ruw beton:

m²

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (D ≥ 25 mm) met de minimale kwaliteit CT-C25-F4 volgens DIN 18 en DIN EN 560-3 13 als
onderbouw voor de navolgende opbouw van vloeren om het
benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle cementdekvloer van met kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloerzand 0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in
gewichtsdelen. Voorbehandeling van de ondergrond met
cementgebonden, met kunststof verrijkte contactlaag als hechtbrug. De verwerking van dekvloer materiaal met contactlaag
volgt „vers-in-vers“. Op plekken van afvoeren de dekvloer met
een hoek ca. 45° afstellen. Dekvloer verdichten en het oppervlak
voor de opname van de systeemafdichting met tegels in een
dunbed even en glad afreien.
Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %.
Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748),
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.
030

Zwevende snelle cementdekvloer:

m²

Plaatsen en verlijmen van een randisolatieband op opgaande
onderdelen. Het vervaardigen van een snel te betegelen zwevende snelle cementdekvloer (op geluids- of warmte isolatie met
scheidingslaag) met een minimale kwaliteit CT-C25-F4 volgens
DIN 18 560-2 en DIN EN 13 813 met snelle dekvloermortel van
met kunststof verbeterde speciaal bindmiddel en dekvloerzand
0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in gewichtsdelen.
Op plekken van afvoeren de dekvloer met een hoek van ca. 45°
afstellen. Voegen in de dekvloer volgens plan maken.
Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de opname van de
systeemafdichting met tegels in een dunbed even en glad afreien.
Dekvloer dikte ______ mm.
Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.
040

Eventuele positie:
fijne smeerlaag:

m²

Vervaardigen van een fijne smeerlaag (laagdikte 1 – 5 mm)
voor het sluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de latere
systeemafdichting op wanden of vloeren.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400).
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

050

Hoeveelheid
Afdichting van wanden en plinten
(BK C, (W3-I)) met reactiehars:

Een
heid
m²

Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op loodrechte en
schuine oppervlakken, als voorbereidende maatregel voor de
aansluitende afdichting met polyurethaanhars. Verse voorstrijk
afstrooien met vuugedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm. Na het
drogen ontoereikend ingebonden kwartskorrels opnemen en
verwijderen.
Voorgestreken wanden met afdichting van polyurethaanhars
met min. twee arbeidsgangen afdichten. Het standvaste afdichtingsmateriaal met de tanding opsmeren. Iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte worden aangebracht.
De opvolgende arbeidsgang moet na 8 tot 24 uur worden uitgevoerd. Totale droge laagdikte min. 1,0 mm. De laatste afdichtingslaag met kwartszand met korrel 0,4 – 0,8 mm bestrooien.
Na de uitharding ontoereikend ingebonden kwartszand grondig
afzuigen en verwijderen.
Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezichtelijke test (abP) voor de belastingsklasse A volgens DIBt bouwrichtlijnen A aanwezig zijn.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507),
Sopro PU-Dichtlaag Wand (570),
Sopro Kwartszand grof (QS 511).

060

Afdichting van vloeren
(BK C, (W3-I)) met reactiehars:
Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op oppervlakken die
waterpas zijn, als voorbereidende maatregel voor de aansluitende afdichting met polyurethaanhars. Verse voorstrijk afstrooien
met vuugedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm. Na het drogen
ontoereikend ingebonden kwartskorrels opnemen en verwijderen. Voorgestreken vloeren met afdichting van polyurethaanhars
met min. twee arbeidsgangen afdichten. Vloeibaar afdichtingsmateriaal met de tanding verdelen en ontluchten met een stekelwals. Iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige dikte worden aangebracht. De opvolgende arbeidsgang moet
na 8 tot 24 uur worden uitgevoerd.
Totale droge laagdikte min. 1,0 mm. De laatste afdichtingslaag
met kwartszand met korrel 0,4 – 0,8 mm bestrooien. Na de uitharding niet ingebonden kwartszand grondig afzuigen en verwijderen..
Voor het afdichtingsmateriaal moet de algemene bouwtoezichtelijke test (abP) voor de belastingsklasse C volgens DIBt bouwrichtlijnen A aanwezig zijn.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507),
Sopro PU-Dichtlaag Wand (570),
Sopro Kwartszand grof (QS 511).
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m²

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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3.3

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

070

Hoeveelheid
Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

lfm

Zeer elastisch, zelfklevend afdichtband over de aansluit- en
bewegingsvoegen alsook hoeken van wanden op voorgestreken
ondergrond plakken en met systeemafdichtingsmateriaal volledig
afdekken. Stotend overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro FlexAfdichtBand (FDB 524).
080

Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren:

St.

Stapel elementen met gietmortel van epoxyhars, vuurgedroogd
kwartszand 0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2 mm
met de mengverhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht
en krimpvrij gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden
afgezand.
Flensplaat van rvs grondig reinigen met aceton. Vetten, losse
delen en andere hechtingsverminderende stoffen goed verwijderen. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de flens met
twee-componenten Epoxyhars Voorstrijk. Verse voorstrijk met
vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm afzanden.
Aansluiten van de afdichting van polyurethaanhars op de flens/
drukdichtflens van de afvoerdop met inleg van alkali bestendig
glasvezelweefsel als versterking.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507),
Sopro PU-Dichtlaag wand (570),
Sopro Wapening (AR 562),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607).
090

Afdichtingsaansluiting op buizen van edelstaal:

St.

Flensplaat van rvs grondig reinigen met aceton. Vetten, losse
delen en andere hechtingsverminderende stoffen goed verwijderen. Het oppervlak moet droog zijn. Voorstrijken van de flens met
twee-componenten Epoxyhars Voorstrijk voor metaal. Verse voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm afzanden.
Aansluiten van de afdichting van polyurethaanhars op de flens/
drukdichtflens van de afvoerbuis met inleg van alkali bestendig
glasvezelweefsel als versterking.
Buis met gietmortel van epoxyhars, vuurgedroogd kwartszand
0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2 mm met de mengverhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht en krimpvrij
gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden afgezand.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro Kwartszand fijn 0,1 – 0,3 mm (QS 507),
Sopro PU-Dichtlaag wand (570),
Sopro Wapening (AR 562),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607).
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

100

Hoeveelheid
Afdichtingsaansluitingen op goten:

Een
heid
lfm

RVS flensplaat van het uitbreidingselement opruwen en grondig
reinigen met aceton om alle hechtingsverminderende stoffen
goed te verwijderen. Het oppervlak moet droog zijn.
Voorstrijken van de flens met twee-componenten Epoxyhars
Voorstrijk. Verse voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 –
0,3 mm afzanden.
Als ondergrond in de uitsparing van de dekvloer een met vlies
gevoerde afdichtingsbaan op de isolatie uitleggen en de randen
van de baan met Montagekit waterdicht vastzetten aan de dekvloer en het afvoerelement
Voorbereidde afvoerput met afdichting van polyurethaanhars in
minstens twee lagen met inlage van wapeningsvezel volledig
afdichten. De afdichting op de afvoerflens aansluiten. Holle
ruimten tussen de goot en de afdichting met gietmortel van
epoxyhars en vuurgedroogd kwartszand grof en fijn met de
mengverhouding 1 : 1 : 1 in gewichtsdelen capillair dicht en
krimpvrij gieten. Het oppervlak van het gietsel moet worden
afgezand.
Verbruik Gietmassa: ______dm³.
Materiaal: Sopro AEB® (AEB 640),
Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818),
Sopro PU-Dichtlaag Wand (PU-FD 570),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro PU-Dichtlaag Wand (570),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Wapening (AR 562),
Sopro Kristal Kwartszand (KQS 607)
Sopro BouwHars (BH 869) of gelijkwaardig.
110

Afdichtingsaansluitingen op doorvoeren van leidingen
(wand):
Op doorvoeren van leidingen zeer elastische, met vliesweefsel
beklede afdichtmanchet (doorsnede 1/2“) over de leiding plaatsen, zodat de manchet de leiding volledig omvat, aansluitend
met afdichtingsmateriaal vast zetten.
Voor de installatie van de armaturen de voegen tussen het
afwerkingsmateriaal en de leiding met elastische, schimmelwerende kit volspuiten.
Materiaal: Sopro Afdichtmanchet wand (DMW 090),
SoproDur® VoegenDicht zwaar belastbaar (HF-D 817).
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St.

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag
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3.3

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

120

Hoeveelheid
Documentatie van de laagdikten:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

St.

Na uitharding van de systeemafdichting moet deze steekproefsgewijs op de vereiste minimale laagdikte worden gecontroleerd.
De keuze van de controleplaats wordt door de AG bepaald, de
uitvoering volgt in aanwezigheid van de AG. De controle moet
goed worden vastgelegd, controle protocol overleggen aan de
AG. Na de controle moeten de punten overlappend met afdichtingsmateriaal in 2 lagen worden bewerkt.
130

Zetten van wandtegels – cementgebonden:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Zetten van de wandtegels in een dunbed op de systeemafdichting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1
volgens DIN EN 12 004. Tegels voegen met zwaar belastbare,
hydraulisch snel verhardende, 1 component voegmortel op basis
van fijncement. Voegmortel met een hoge scheurvastheid CG2
(WA) conform DIN EN 13 888, bestand tegen reiniging met
damp.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro TitecVoeg® breed 3 – 30 mm (TFb).
140

Extra positie:
Zetten van wandtegels – Epoxyhars:

m²

Net als de vorige positie, echter de wandtegels zetten in een dunbed
met epoxyharslijm R2 T volgens DIN EN 12 004. Het voegen van de
tegels met reactieharsvoegmortel RG conform DIN EN 13 888.
Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500),
Sopro Voeg Epoxy (FEP).
150

Verleggen van vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip weerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Verleggen van de vloertegels in een dunbed met de ButteringFloating- methode op een systeemafdichting met hydraulisch
verhardende, flexibele dunbedmortel C2 TE S1 conform DIN EN
12 004.
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3.1

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Water inwerking W3-I met extra chemische inwerkingen, DIN 18534
Pos.

Hoeveelheid

Een
heid

Tegels voegen met zwaar belastbare, hydraulisch snel verhardende, 1-component voegmortel op basis van fijncement.
Voegmortel met hoge scheurvastheid CG2 (WA) conform
DIN EN 13 888, bestand tegen damp reiniging.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro TitecVoeg® breed 3 – 30 mm (TFb).
160

Extra positie:
Verleggen van vloertegels – Epoxyhars:

m²

Net als de vorige positie, echter de vloertegels zetten in een dunbed
met epoxyharslijm R2 volgens DIN EN 12 004. Het voegen van de
tegels met reactieharsvoegmortel RG conform DIN EN 13 888.
Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500),
Sopro Voeg Epoxy (FEP).
170

Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, zwaar belastbare,
voegkit bestand tegen chemicaliën vullen.
Materiaal: SoproDur® HF-D VoegenDicht
zwaar belastbaar (HF-D 817).
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
– Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522)
– Sopro Kwartszand grof (QS 511)
– Sopro Kwartszand fijn 0,1 - 0,3 mm (QS 507)
– Sopro Kristalkwartszand (KQS 607)
– Sopro Bouwhars (BH 869)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro FlexAfdichtBand (FDB 524)
– Sopro Afdichtmanchet wand (DMW 090)
– Sopro Bewapening (AR 562)
– Sopro AEB® (AEB 640)
– Sopro PU-Dichtlaag wand/vloer (PU-FD 570/571)
– Sopro’s No. 1 S1 Flexlijm (No. 1 400)
– Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500)
– Sopro TitecVoeg® breed (TFb)
– Sopro VoegenEpoxy (FEP)
– SoproDur® HF-D VoegenDicht (HF-D 817)
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DIN 18 531
Met de publicatie van DIN 18 531 - afdichten van daken
evenals van balkons, loggia‘s en arcades, zullen de vloeibaar
te verwerken systeemafdichtingen in combinatie met keramische afwerkingen in de toekomst worden gestandaardiseerd.
Dit betekent dat op balkons etc.
a. scheuroverbruggende minerale
dichtlagen (CM)
en
b. reactieharsen (RM)
als gestandaardiseerde productoplossingen gebruikt
worden.

Huis met balkon.

De minimale droge laagdikte van:
a. scheuroverbruggende minerale
dichtlagen (CM) ≥ 2 mm
b. reactieharsen (CM) ≥ 1 mm
moeten hierbij aangehouden worden. De Afdichtingsmaterialen worden in twee handelingen toegepast.
Het afschot van het af te dichten oppervlak moet minstens
1,5% zijn, dit geldt ook voor de volgende toplaag (keramische tegels).
Ontbrekende afschotten moeten door een afschotlaag
(dekvloer, egalisatiemortel) worden gemaakt. Evenzo moeten oneffenheden of gaten worden uitgevlakt. Voor deze
werkzaamheden zijn Sopro Rapidur® M5, Sopro RAM 3® of
Sopro Vario Nivelleer geschikt.

Terras/balkon afgedicht met een cementgebonden flexibele Dichtlaag
(Sopro TurboDichtlaag 2-K), klaar voor de opvolgende betegeling

DIN 18531.
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Constructies buitenshuis worden over het algemeen blootgesteld aan hoge belastingen door natuurlijke verwering.
De temperatuurveranderingen die plaatsvinden leiden in de
constructie tot constante lengte veranderingen, hetgeen
leidt tot spanningen in de totale structuur.
Balkons moeten daarom zorgvuldig worden gepland en
geconstrueerd om scheuren en holle lagen in de bekleding
te voorkomen.
De tegelverlegging moet grotendeels vrij zijn van holle ruimten. DIN 18 157 vereist hier het verleggen met de gecombineerde methode.
Voor de verlegging beveelt Sopro een twee componenten,
watervrije, cementgebonden, zeer flexibele (S2) reactieve
dunbedmortel (Sopro megaFlex/Sopro megaFlex-turbo) met
vloeibedeigenschappen aan om de gewenste goede bedding van de tegels op de systeemafdichting (Sopro
TurboDichtlaag 2-K) te bereiken.

Terras met betegeling.

Het voegen gebeurt met Sopro FlexVoeg plus, een waterafstotende, uitbloeïngs-vrije en flexibel ingestelde cementgebonden voegmortel.

Temperatuurwissel
-20°C tot +80°C
Mechanische
belasting

Oppervlakken buitenshuis moeten bestand zijn tegen alle weersomstandigheden.
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Water/vocht inwerking conform DIN 18 531
De afdichting van balkons of daken moet worden uitgevoerd als afdichting tegen niet drukkend water. De afdichting moet desalniettemin in staat zijn om tijdelijk staand
water (bijv. plassen) tegen te houden.
Voor verwerking volgens DIN 18 531 moet het volgende in
acht worden genomen:
- Het verleggen van tegels en platen moet gebeuren met
een op de afdichting afgestemde dunbedmortel (bijv.
Sopro megaFlex S2/ Sopro megaFlex S2 turbo).
- De platen moeten grotendeels volledig ingebed zijn.
- Het regelmatig verleggen in de voeg (kruisvoeg) heeft
de voorkeur.
- De verwerking moet worden uitgevoerd in een temperatuurbereik van + 5°C en max + 30°C.

Als oppervlakken buitenshuis moeten worden geïnstalleerd tijdens het
koude jaargetijde, dan moeten deze worden beschermd door behuizing
en, indien nodig, verwarming tijdens de installatie.

Afhankelijk van de temperatuur op de bouwplaats, kan het
verstijvings- of verhardingsgedrag van de dunbedmortel
veranderen.
Afhankelijk van het weer kan het handig zijn om mortelsystemen met snelle instelling te gebruiken.
De oppervlakken moeten in het algemeen tijdens het uitharden worden beschermd door passende maatregelen (in
het geval van regen - irrigatie, in het geval van zonnestraling
- verbranding van de mortel).

DIN 18 531-1 Eisen, planning en uitvoeringsbeginselen.
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Systeemopbouwen
Volgens het ZDB-merkblad „Aanwijzingen voor de uitvoering van systeemafdichtingen met bekledingen en afwerkingen van tegels en platen voor binnen- en buitenshuis“
hebben de nu gestandaardiseerde, cementgebonden, flexibele dichtlagen hun nut in de praktijk al vele jaren bewezen.
De baanvormige afdichtingen met tegels en platen ontwikkelen zich in toenemende mate als een afdichtingsmaatregel parallel aan de vloeibare systemen.
Verder bestaat de mogelijkheid, parallel aan de systeemafdichtingen, wanneer de situatie het toestaat, deze met een
drainerende mono-korrelmortel uit te voeren om de constructie zo snel te ontwateren.
Om buiten afdoende tegel- en afdichtingswerkzaamheden
te kunnen uitvoeren, moeten de ondergronden een
bepaalde leeftijd hebben (dekvloeren, bereiken van de
beloopbaarheid ca. 3 – 5 dagen, beton, gezien de krimp ten
minste 3 maanden).
Terwijl binnen het droogproces er toe kan leiden dat het
restvocht van de dekvloer tegen nul loopt (➥ residuele
vochtgehalte belangrijk), stelt zich buiten een evenwicht
vochtgehalte van 3-6% in.
De bekende vervormingen als gevolg van de verlaging van
het bouwdeel in combinatie met keramische top bekledingen, veroorzaakt door het drogen, zijn niet bekend buitens-

Balkon met tegelafwerking.

huis en blijven uit. Er moet op gelet worden, dat buiten in
het algemeen alleen water-ongevoelige oppervlakken
worden gebruikt (beton, cementdekvloer, cementgebonden
platen).
De volgende omschreven systeemopbouwen vloeien
hier uit voort:
1

Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex
(tegelformaten tot 60 x 60 cm)

2

Balkonopbouw met Sopro Afdichtingsen Ontkoppelingsrol plus
(tegelformaten > 60 x 60 cm)

3

Drainerende dekvloeropbouw met Sopro
Drainage Mortel

%
6
4
2
0
binnen
Droog gedrag van cementdekvloeren.
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Bouw soorten
Bij de uitvoering van balkons wordt een onderscheid gemaakt tussen vrij overhangende structuren en balkons boven
bewoonde ruimten. Terrassen kunnen aarde-rakend alsook boven bewoonde ruimten gerangschikt zijn.
R

5

F

2

1

B
P

1

Afschot (Pos. 020)

4

2

Minerale afdichting in twee
arbeidsgangen (Pos. 080)

PE

3

Sopro Afdichtband (Pos. 060)

6

4

Flexibele dunbedlijm(Pos. 100)

5

Cementgebonden, flexible
voegmortel (Pos. 100)

6

Elastische voeg (Pos. 120)

B

Beton/balkon kraagplaat

A

Baanafdichting

D

Isolatie/isolatie stroken

E

Dekvloer

F

Tegel

P

Stuc

PE

PE-Rondsnoer(opvulmateriaal)

R

Afvoer goot profiel

Balkon (kraag plaat) met systeemafdichting/systeemopbouw.

3

D

DS Damp

afsluiting

Beleid voor plat dak
Bevindt zich onder het balkon of terras een bewoonde ruimte, dan moet deze conform de richtlijnen van platte daken
vormgegeven worden. Met andere woorden, een isolatielaag met dampscherm en baanafdichting moet voor de dekvloeren tegelwerkzaamheden worden ingebouwd. Vanwege doorslaand vocht alsook mogelijke verschijnselen door opvriezen en
uitbloeien moet de dekvloer aanvullend worden afgedicht met een systeemafdichting. Een drainerende dekvloer opbouw is
in deze situatie eveneens mogelijk (zie pagina 174)

D

4

2

E

A

D

DS

5

F

Loggia met woonruimte in de kelder.
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1

Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex 1-K (tegelformaten tot 60 x 60 cm)

6

5

F

4

2

3

1
1

Afschot (Pos. 020)

2

Minerale afdichting in twee
arbeidsgangen (Pos. 080)

3

Sopro Afdichtband (Pos. 060)

4

Flexibele dunbedlijm(Pos. 100)

5

Cementgebonden, flexible
voegmortel (Pos. 100)

6

Elastische voeg (Pos. 120)

F

Tegel

Balkonopbouw met Sopro Dichtlaag Flex 1-K op een kraagplaat.

De flexibele, cementgebonden dichtlaag heeft zich als beste
bewezen als ongecompliceerd afdichtingsmateriaal.Hij
wordt in twee arbeidsgangen met 2 mm totale laagdikte
aangebracht – de cementdekvloer, het afschot of betonnen
ondergrond wordt voor het aanbrengen mat vochtig voorbevochtigd. Voorstrijken is niet absoluut noodzakelijk.
Het restvochtgehalte van de bouwdelen is voor het aanbrengen van de dichtlaag buitenshuis te verwaarlozen,
omdat deze in vergelijk met binnen nooit volledig uitdrogen.

Aanbrengen van de flexibele, minerale Dichtlaag.

Opmerking:
Ook wanneer reactiehars als afdichtingsmaatregel voor
gebruik buitenshuis is toegestaan, zou men vanwege
hun goede waterdamp doorlaatbaarheid de voorkeur
moeten geven aan de flexibele, cementgebonden
dichtlagen.

Licht voorbevochtigen van de ondergrond voor het aanbrengen van de
flexibele Dichtlaag.
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Systeemopbouw

Product aanbeveling
Laag op afschot:

grond

Onder

Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

tlaag

1. Dich

Afdichten:

tlaag

2. Dich

Sopro
Bauchemie GmbH

S2
4

E N 12 00

C2 EF
N

DI

DI

N

S2

E N 12 00

4

C2 E

Verlijmen:

st volge
te

ns

st volge
te

ns

Ge

C

Ge

Sopro TurboDichtlaag 2-K

tlaag
ontac

ed

Kamb

Sopro megaFlex S2

hoge

Slijtvastheid

I

N

Wateropname

88

WA
gereduceerde

D

Voegen:

st confo
te

rm

Ge

Sopro megaFlex S2
turbo

EN 138

Voeg
Sopro FlexVoeg plus
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Verwerkingsstappen

1 Aanbrengen van het afschot (Sopro RAM 3®) of Sopro Rapidur®
M5 Snelle Dekvloermortel) of systeemdekvloer „vers-in-vers“ met
hechtbrug.

2 Met afschot voorbereid oppervlak voor het aanbrengen van de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 2-K).

3 Integratie en bevestiging van het afdichtband en vormdelen met
Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K aan het begin van de afdichtwerkzaamheden.

4 Afgedicht balkon met Sopro TurboDichtlaag Flex 2-K in twee arbeidsgangen met een gezamelijke droge laagdikte van 2 mm.

5 Aanbrengen van de platen in het voorbereide Sopro megaFlex S2
lijmbed.

6 Tegels verlegd met zeer flexibele dunbedlijm Sopro megaFlex S2 en
gevoegd met Sopro FlexVoeg plus.
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Verwerkingsstappen, aansluiting op een raam-/deurelement

1 Afstellen van de dekvloer of het afschot onder een hoek van 45°
voor het deurelement.

2 Aanbrengen van het Sopro Flex AfdichtBand in de af te dichten
voeg.

3 Afdichten van de voeg met Sopro TurboDichtlaag 2-K.

4 Afgedicht balkon met aansluiting op het deurelement.

5 Na het instellen van een randisolatieband wordt de holte gevuld
met een krimparme en capillair dichte reactieharsmortel.

6 De verlegging van tegels wordt uitgevoerd met de dunbed methode
met Sopro megaFlex S2. Tot aan het deurelement wordt de afsluiting uitgevoerd met een spalk.
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Balkonopbouw met Sopro AEB® Afdichtings- Ontkoppelingsrol
(tegelformaten > 60 x 60 cm)
6

5

F

4

2

3

4

3

7

1

De Sopro AEB® Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus is een flexibele, waterdichte, scheuroverbruggende en spanningsafbouwende rol. Door de combinatie
van een afdichtmembraan met een ontkoppelingslaag in de sandwich bouwwijze
ontstaat in ingebouwde toestand een waterdichte, als ervoor zwaar belastbare,
maar door de ontkoppelingslaag zeer spanningsafbouwende constructie.

Sopro RAM 3®

2

Sopro AEB® Afdichtingsen Ontkoppelingsrol plus

3

AEB® Afdichtband

4

Flexibele dunbedlijm

5

Sopro DF 20®

6

Sopro Keramiek Siliconen

7

Afdichtbandlijm
Racofix® Montagekit

F

Tegel

Sopro AEB® plus
Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus

Sopro AEB®
Afdichtband

st volge
te

C 2 EF
N

DI

Aansluitend volgt de verlegging van tegels met Sopro S2/Sopro megaFlex S2
turbo, een zeer flexibele, watervrije dunbedlijm, op het afgedichte oppervlak.

Racofix® Montagekit

ns

Ge

De rol is eenvoudig te verlijmen op de af te dichten ondergrond met een flexibele
dunbedlijm. Ze wordt niet overlappend verlegd, maar gestoten. De stootverbindingen worden met Sopro AEB® Afdichtbanden met gebruik van Sopro Racofix®
Montagekit, Sopro Racofix® Montagekit S of Sopro Turbo Dichtlaag 2-K verlijmd.

1

S2

E N 12 00

4

2

Het gebruik van Sopro AEB® Afdichtings- Ontkoppelingsrol plus in combinatie
met de zeer flexibele, watervrije Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo-lijmen staat toe ook keramiek met formaten > 60 x 60 cm zeker te verleggen.

st volge
te

ns

C2 E
N

DI

Opmerking:

S2

E N 12 00

4

Ge

Sopro megaFlex S2
turbo

Omdat tot nu toe baanvormige systeemafdichtingen nog niet voor gebruik
buitenshuis opgenomen zijn in de norm, gat het nog om een uitzonderlijke
constructie, welke moet worden overeengekomen met de klant.
Sopro megaFlex S2
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Systeemopbouw

Product aanbeveling
Laag op afschot:

Ondergrond

Ge

S2

C2 EF

4

E N 12 00

Sopro megaFlex S2

S2

E N 12 00

4

N

DI

N

st volge
te

ns

C2 E
DI

Verlijmen:

Lijm

st volge
te

ns

Ge

Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

Sopro megaFlex S2
turbo

AEB® plus

Afdichten: Bindend wanneer formaat > 60 x 60 cm

Sopro
AEB® Afdichtband

Lijm

Ge

S2

C2 EF
N

DI

DI

N

E N 12 00

D

I

N

WA
Wateropname

88

Ge

hoge

Slijtvastheid

rm

st confo
te

gereduceerde

Voegen:

S2

E N 12 00

Sopro megaFlex S2
turbo

Sopro megaFlex S2

Tegel

st volge
te

4

C2 E

Sopro
TurboDichtlaag
2-K

ns

st volge
te

ns

Verlijmen:

Racofix®
Montagekit/
Racofix®
Montagelijm S

4

Sopro AEB® plus Afdichtingsen Ontkoppelingsrol plus

Ge

AEB® Afdichtband
op de naden

EN 138

Sopro FlexVoeg plus
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Verwerkingsstappen op een terras met AEB® plus*

1 Oude, draagkrachtige tegels op een terras.

2 Uitvlakken van onvolkomenheden met Sopro RAM 3® als voorbereidende werkzaamheden voor de afdichting.

3 Aanbrengen van Sopro megaFlex S2 voor het verlijmen van de
Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus.

4 Verleggen van der AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus
in het voorbereide lijmbed.

5 Aandrukken van de AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol
plus in het lijmbed.

6 Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus wordt stotend verlegd.

* Nader overeen te komen als een speciale constructie.
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Verwerkingsstappen op een terras met AEB® plus*

7 Aanbrengen van de Sopro Racofix® Montagekit voor het afdichten
van de naden.

8 Verdelen van de Sopro Racofix® Montagekit met een tanding op de
naden.

9 Beplakken van de naden met het Sopro AEB® Afdichtband. Optioneel kan de waterdichte verlijming van het afdichtband ook met
Sopro Racofix® Montagekit S of Sopro Turbo Dichtlaag 2-K gedaan
worden.

10 Sopro megaFlex S2 – flexibele dunbedlijm met vloeibed eigenschappen.

11 Opkammen van Sopro megaFlex S2 op het afgedichte oppervlak.

12 Inleggen van de platen in het voorbereide lijmbed.

* Nader overeen te komen als een speciale constructie.
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3

Drainerende dekvloer

Om
een
snelle
afwatering
in de constructies met keramische
tegels, en in het bijzonder bij de verlegging van natuursteen te kunnen garanderen en daarmee het uitbloei- en verkleuringsgedrag van het afwerkingsmateriaal tot een minimum te beperken, is het
raadzaam om de verlegging met Sopro
DrainageMörtel eXtra uit te voeren. Door
zijn een-korrelige opbouw bezit de mortel
een zeer hoge waterdoorlatendheid,
welke het snel afvloeien van water op een
afdichtingslaag (Sopro Dichtlaag Flex,
SoproThene®) mogelijk maakt.
De constructie is niet gevoelig voor vorst,
omdat ze geen capillair effect heeft en
zoveel holtes heeft, dat er zich bij de vorming van ijskristallen van het water geen
expanderende werking is en de daaruit
resulterende bekende hechtschade vermeden wordt.
De drainage mortel is als tegellijm in een
systeem of ook in de juiste dikte (min.
50 mm) voor het maken van een lastverdelende laag op een zwevende of scheidingslaag in te zetten.

1

3

6

2

5

4

B

F

Opbouwen van een balkon met Sopro Drainage Mortel
Zie hiervoor ook hoofdstuk 6 „Natuursteen zeker verleggen“ onder 6.4
„Drainerende verlegsystemen“.
1

Sopro Dichtlaag Flex
in twee arbeidsgangen,
of SoproThene® Bitumen
Afdichtingsrol

2

Sopro FlexVoeg plus

3

Sopro Drainage Mortel eXtra

4

Sopro Hechtlaag Flex/
Flexibele dunbedlijm

5

Sopro Uitvlakmortel Trass of
Sopro RAM 3® Renovatie &
Uitvlakmortel

6

Sopro Drainage Mat*

B

Beton

F

Tegel

Gemakkelijke water afvoer van een drainerende
dekvloer- proef plaat.
Verleggen van tegels op een drainerende dekvloer met de dunbed methode.

Sopro Drainage Mortel eXtra

Waterdoorlatendheid: ca. 3,2 l/(m2 x s)
* De Sopro Drainage Mat moet hoofdzakelijk als beschermingslaag en voor een betere afvoer van
het water op het afdichtlaag gelegd worden.
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Drainerende dekvloer opbouw met Sopro Drainage Mortel extra
Wanneer grote balkons/terrassen gepland worden, waar
geen rekening kan worden gehouden met voldoende
afschot, dan moet de opbouw van de drainerende dekvloer
aanvullend of altijd van een drainagemat worden voorzien.
Het stromende water kan zo ongehinderd afvloeien – achterblijvend water wordt verhinderd.
De drainerende dekvloer kan op een eerder beschreven
cementgebonden, flexibele systeemafdichting alsook op
een, volgens DIN 18 195 (Bitumenrol) afgedicht oppervlak worden opgebouwd. Bij uitgevoerde afdichtingen volgens de richtlijnen voor platte daken (oppervlakken met
bewoonde ruimten) welke altijd een lastverdelende plaat
F

1

2

3

4

5

voor de plaatsing van starre afwerkingsmaterialen nodig
maken, is deze manier van bouwen te prefereren. Het voordeel ligt in de „eenvoudige“ manier van bouwen met het
effect, dat de opbouw zich binnen zeer korte ontwatert en
daarmee het afwerkingsmateriaal zeker ligt.
Opmerking: Drainerende voegmortels zijn op deze oppervlakken in vergelijking met aarde rakende oppervlakken niet
aan te bevelen. Het oppervlaktewater moet oppervlakkig
over een afschot afgevoerd worden en niet door de gehele
constructie. Voor het sluiten van de voegen moet Sopro
FlexVoeg plus gebruikt worden.

6

Sopro Drainage Mortel
eXtra

1

Systeemafdichting
Sopro Dichtlaag Flex

2

Flexibele dunbedmortel/
Hechtlaag Flex

3

Sopro FlexVoeg plus

D

3

F

Sopro Drainage
Mat
8 mm

4

Sopro Drainage Mortel eXtra

7

Sopro Keramiek Siliconen

5

Sopro Drainage Mat

A

Baanafdichting

6

Sopro Vario Nivelleer
of Sopro RAM 3® Renovatie& Uitvlakmortel

D

Isolatie/randisolatieband

2

4

5

D

DS Damp
F

DS

A

afsluiting

Tegel

7

Loggia met woonruimte in de kelder.
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Systeemopbouw

Product aanbeveling
Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

tlaag

1. Dich

tlaag

2. Dich

Sopro
Dichtlaag
Flex 1-K

Sopro
Dichtlaag
Flex 1-K snel

Sopro TurboDichtlaag 2-K

t
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Draina

Verlegging op last verdelende laag

er

dekvlo

hoge

Slijtvastheid

I

N

Wateropname

88
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gereduceerde
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Sopro megaFlex S2
turbo

EN 138

Sopro FlexVoeg plus
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Systeemafdichting met tegels en platen

3.4

ZDB-Merkblad Oppervlakken buitenshuis, DIN 18 531,
Balkons, loggia en arcades
Verwerking

1 Baanafdichting met SoproThene® Afsluitband Aluminium op het
deur element.

2 Baanafdichting afgedekt met Sopro Drainage Mat. Op het deur element is Sopro Randisolatieband geplakt.

3 De ACO-Afsluitgoot wordt bij de deur op de gewenste hoogte ingesteld.

4 De Sopro Drainage Mortel eXtra wordt in een minimale laagdikte
van 50 mm op de Sopro Drainage Mat aangebracht. Aansluitend
voorgedicht en afgezogen

5 De betegeling vindt gelijk „nat-in-nat“ bijv. met Sopro megaFlex®
TX plaats.

6 De tegels sluiten aan op de bovenkant van de ACO-goot.
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Verwerking

7 Het voegen van het oppervlak wordt uitgevoerd met Sopro FlexVoeg plus.

8 Ter bescherming van de afdichting en een schone afvoer van het
water uit de druiprand van het deur element in de goot (ACO)
moet een metaalplaat van Spengler ingezet en vastgezet worden.

9 Om de goot veilig af te voeren, moet deze via een aftakkanaal op
een afvoer in de vloer worden aangesloten.

10

11 De drainerende tegellijm omsluit het aftakkanaal.
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 loerafvoeren (ACO) geplaatst in het midden van een oppervlak
V
kunnen ook worden ontwatert via een aftakkanaal.
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Terrassen
In toenemende mate worden dikke grote keramische platen voor de vormgeving en de bevestiging van oppervlakken buitenshuis aangeboden. Deze nieuwe generatie keramische platen is in vrijwel elke grootte en in een onbeperkte verscheidenheid aan afwerkingen verkrijgbaar.
Het bijzondere van de platen is hun dikte, die zich tussen
2 – 3 cm bevindt. Er zijn, afhankelijk van het latere gebruik,
verschillende opties voor de verlegging van deze materialen
mogelijk. Beslissend criterium is de te verwachten belasting
van verkeer.
Natuurlijk heeft een vaste verlegging op een betonnen
vloerplaat of een voldoende dik gedimensioneerde drainage mortel zich als de beste oplossing bewezen. Helaas is
dit niet altijd mogelijk of blijkt te duur te zijn. In dit geval,
bestaat ook de mogelijkheid, gedeeltelijk gebonden te
bouwen.
De platen geheel los te verleggen, is niet aan te bevelen.
Dit komt mede door het feit dat de platen, ondanks hun
2 cm dikte bij belasting op de rand van de plaat kunnen
wippen of verschuiven, met als gevolg dat het oppervlak
beschadigt. De reden hiervoor is de hefboomwerking en de
onvoldoende vertanding van de platen met elkaar via hun
flanken.

Nieuwe generatie keramiek in verschillende formaten voor terrassen.

Vooral bij het bouwen van terrassen met bijbehorende
verkeersbelastingen is de hierboven genoemde gebonden
of gedeeltelijk gebonden bouwmethode geschikt voor het
verleggen van de platen. Dit geeft de klant een gesloten
terras dat gemakkelijk te onderhouden is en niet verandert
qua vlakheid.

Keramische platen op een kiezelbed met verschillende belastingen en de onaangename wip-effecten en vorming van beschadigingen.
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Bouw van een terras met 2 cm keramische platen met de gebonden methode

Installatie van de ongebonden vorst beschermingslaag.

Verdichten van de ongebonden draag- en vorst beschermingslaag.

Het mengen van de drainerende mortel voor de laag bedding met een
dekvloerpomp.

Verdichten en afreien van de drainerende mortellaag op de gewenste
hoogte.

Het opkammen van Sopro megaFlex S2 Flexlijm op de achterkant van de
plaat voor de verlegging met de Buttering methode.

Verlegd afwerkingsmateriaal, klaar voor het voegen met Sopro FlexVoeg
plus.
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Gedeeltelijk gebonden verlegging op
terrassen
Als duidelijk is bepaald dat alleen voetgangersverkeer op
het terras plaatsvindt, is een gedeeltelijk gebonden constructie mogelijk.
Om deze variant te laten werken, moet met bepaalde parameters rekening worden gehouden.
Opbouw:
• Verdicht en voldoende gedimensioneerde
vorstbeschermingslaag.

Sopro Solitair® F20

• Beddingssplit – gebroken, scherpe korrel, verdicht.
• Randafwerking van het oppervlak (randstenen etc.).
• Verlegging van platen met op de rugzijde opgekamde
tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm etc.) voor de vertanding
van de plaat met de split.
• Vullen van de voegen met Sopro Solitair® F20 door het
inwassen van de mortel met een waterslang.
• Als de Solitair voeg is uitgehard blijft ze drainerend.

Tegellijm (Sopro’s No.1 Flexlijm –
Vertandingshechtbrug)

Sopro Solitair® F20 met hoge
vul- en verdichtingsgraad

Vorstbeschermingslaag
(verdicht)

Lijm (bijv. Sopro’s No.1 Flexlijm) wordt op de
rugzijde van de plaat aangebracht.

Plaat

Beddingssplit (gebroken
korrel), 4 – 5 cm dik

De ingebonden korrels split op de rugzijde zijn
goed te herkennen.

In de lijm gebonden korrels split.
Er ontstaat een ruwe en vertande
rugzijde van de plaat, welke niet
meer is te verschuiven.

Gemakkelijk voegen van de Sopro Solitair® F20
met een waterslang en rubberen schuiver.
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Speciale toepassingen
balkonopbouw met geringe opbouwhoogte
Door verschillende omstandigheden op de bouwplaats zijn
de noodzakelijke opbouwhoogten niet altijd haalbaar. Met
cementdekvloer vervaardigde zwevende constructies en
constructies op scheidingslagen vereisen een minimale dikte
om de resulterende trekspanningen zonder schade te kunnen opnemen.
Door de opname van de reactieve harsen in de DIN EN
13813 als nieuw bindmiddel voor het vervaardigen van
dekvloeren is het echter toch mogelijk, in dunne lagen,
zwevende dekvloeren te produceren.
De veldlengtes moeten beperkt worden tot max. 3 m, de
veldgrootten mogen niet meer bedragen dan ca. 8 – 9 m².

1

4

7

A

D

6

B

DS

F

2 cm

Opbouw met tegels volgens de platte dak richtlijnen op de buitenste
oppervlakken boven bewoonde ruimten.

Een opbouw volgens de richtlijnen platte daken,
ondanks onvoldoende hoogte voor de totale constructie, is
door een last verdelende, zwevende laag, gemaakt met
Sopro Epoxy Mortel (min. 2 cm), mogelijk.
Onafhankelijk hiervan is de Sopro Epoxy Mortel in verschillende dikten (bijv. afschot) in te bouwen, zonder dat
er spanningen optreden, omdat hij krimpvrij uithardt.

3

Sopro Epoxy Mortel
Buigsterkte: ≥ 15 N/mm²
Drukvastheid: ≥ 60 N/mm²
Andere toepassingsgebieden van de krimpvrije Sopro Epoxy
Mortel zie ook hoofdstuk 11 „Ondergronden uitvlakken en
nivelleren“.

Nieuwe opbouw op oude tegelafwerking
Oude afwerkingen kunnen na beoordeling van hun draagkracht zonder demontage opnieuw worden betegeld. Na een
reiniging en het mechanisch ruw maken van de oude bekleding is een systeemafdichting met Sopro Turbo Dichtlaag aan te
brengen. Vervolgens kan de betegeling met Sopro megaFlex S2/Sopro megaFlex S2 turbo plaatsvinden.
5

4

F

3

1

2

AF

1

Systeemafdichting
Sopro Turbo Dichtlaag 2-K

2

Afdichtband

3

Flexibele dunbedlijm

4

Sopro FlexVoeg plus

5

Sopro Sanitair Siliconen

6

Afschot met Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel of
Sopro Vario Nivelleer

7

Dunne laag dekvloer gemaakt met
Sopro Epoxy Mortel

A

Baanafdichting

B

Beton

D

Isolatie

DS Damp

Sanering.
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Tegel
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Oude tegelafwerking
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Bouwdeel: Balkon of terras 18 531
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de ondergrond:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Reinigen van de ondergrond van hechtingsverminderende stoffen, stofresten grondig zuigen. Materiaal opnemen en verwijderen.
020

Afschot:

m²

Afschot met hydraulisch verhardende, trashoudende, standvaste
nivelleer (voor laagdikten 3 – 30 mm) vervaardigen.
Voorbehandeling van de ondergrond met kunstharsemulsie ter
verbetering van de hechting. Verwerking van nivelleer met
kunsthars emulsie „nat-in-nat“. Nivelleer glad en egaal afreien.
Laagdikte in het midden _______ mm. Afschot ____%.
Materiaal: Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel
(RAM 3 454),
Sopro Vario Nivelleer (VS 582),
Sopro Hecht-emulsie (HE 449).
030

Eventuele positie:
afschot op ruw beton:

m²

Snelle cementdekvloer als systeemdekvloer (D ≥ 25 mm) met de minimale kwaliteit CT-C25-F4 conform DIN 18 560-3 en DIN EN 13 813
als onderbouw voor de navolgende opbouw van vloeren om het
benodigde afschot te bereiken. Vervaardigen met snelle cementdekvloer van met kunststof verrijkt speciaal bindmiddel en dekvloerzand 0/8 met de mengverhouding 1 : 4 tot 1 : 5 in
gewichtsdelen.
Voorbehandeling van de ondergrond met cementgebonden, met
kunststof verrijkte contactlaag als hechtbrug. De verwerking van
dekvloer materiaal met contactlaag volgt „nat-in-nat“. Dekvloer
verdichten en het oppervlak voor de opname van de systeemafdichting met tegels in een dunbed even en glad afreien.
Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %.
Materiaal: Sopro Hechtbrug Flex (HSF 748),
Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8.
040

Eventuele positie:
dunne dekvloer op scheidingslaag of op warmte-isolatie:

m²

Stellen en vastzetten van een randisolatieband op opgaande
bouwdelen. Vervaardigen van een dunne 2-componenten
Epoxyhars dekvloer op scheidingslaag of warmte-isolatie De lijm
is vanwege zijn druk- en buigvastheden geschikt voor laagdikten
vanaf 20 mm. Dekvloer verdichten en het oppervlak voor de
opname van de systeemafdichting met tegels in een dunbed
even en glad afreien. Veldindeling ≤ 3,0 x 3,0 m, velden scheiden met randisolatieband.
Dikte dekvloer in het midden_______ mm. Afschot ____ %.
Materiaal: Sopro Epoxy Mortel (EE 771).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Bouwdeel: Balkon of terras DIN 18 531
Pos.

050

Hoeveelheid
Eventuele positie:
fijne smeerlaag:

Een
heid
m²

Vervaardigen van een fijne smeerlaag (laagdikte 1 – 5 mm)
voor het sluiten van kleine poriën en gaten, met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm. Voor de opname van de latere
systeemafdichting op wanden of vloeren.
Materiaal: Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400).
060

Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen, hoeken:

lfm

Zeer elastisch,met stof beklede beveiligingsafdichtband alsook
geprefabriceerde interieur en exterieur hoeken over de aansluiten bewegingsvoegen alsook hoeken van muren met systeemafdichtingsmateriaal vastzetten en volledig bedekken. Stotend
overlappend uitvoeren.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438),
Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015).
070

Eventuele positie:
Afdichtingsaansluiting op afvoeren in vloeren:

Stk.

Stapel elementen van de afvoer plaatsen en met hydraulisch snel
verhardende, krimpvrije speciale gietmortel volgieten. Aansluiten
van de systeemafdichting aan de afdichtflens van het stapel element onder aanbrengen van een alkali bestendig glasvezelweefsel ter versterking.
Materiaal: Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745),
Sopro Wapening (AR 562).
080

Oppervlakte afdichting op vloeren (FBK B0)
met Flexibele Dichtlaag:
Minerale ondergrond buitenshuis licht mat vochtig voorbevochtigen. Vloeren, inclusief plinten met flexibele, cementgebonden
Dichtlaag in min. twee arbeidsgangen
met de smeer methode een laag aanbrengen. Plinten moeten
tot op 15 cm boven OKFFB worden afgedicht. Het aanbrengen
van iedere laag moet zonder fouten en met een gelijkmatige
dikte plaats vinden. Laag iedere keer laten drogen. Totale droge
laagdikte min. 2,0 mm.
Materiaal: Sopro TurboDichtlaag 2-K (TDS 823).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Bouwdeel: Balkon of terras 18 531
Pos.

090

Hoeveelheid
Eventuele positie:
Afdichting van oppervlakken met een dunne
afdichtingsrol met ontkoppelende laag
(bij tegelformaten ≥ 60x60 cm):

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

lfm

Het afdichten van de vloer en plinten met een flexibele, spanningsafbouwende en waterdichte afdichtings- en ontkoppelingsrol (bindend noodzakelijk, wanneer tegels met formaat ≥ 60 x
60 cm buitenshuis worden gelegd).
De met vlies beklede rol met cementgebonden, flexibele dunbedlijm C2 FTE en minstens S1 conform EN 12 004 volzat verlijmen. Stootnaden moeten met een speciale kit continu en
Afdichtband waterdicht worden verlijmd. Baandikte = 1,1 mm.
Plinten moeten tot op 15 cm boven OKFFB afgedicht worden.
Materiaal: Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666),
Sopro AEB® plus Afdichtings- en
Ontkoppelingsrol plus (AEB plus 639),
Sopro AEB® Afdichtband (AEB 641)
Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818),
Sopro Racofix® Montagekit S (MKS 819)
100

Balkon randprofiel/druiprand installeren:

m²

Hoekig balkon randprofiel of druiprand met bevestigingsflens
met flexibele tegellijm bevestigen.
Materiaal: Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm (No.1 400).
110

Verleggen van vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slip weerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Grotendeels holtevrij leggen van vloertegels in een dunbed op
systeemafdichting met 2-componenten, cementgebonden en
zeer flexibele nivelleer, C2 E S2 conform DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, trashoudende,
zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13
888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
Bouwdeel: Balkon of terras DIN 18 531
Pos.

120

Hoeveelheid
Zetten van plinten tegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:

Een
heid
lfm

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Het zetten van plint tegels in een dunbed op een systeemafdichting met hydraulisch verhardende flexibele dunbedlijm, C2 TE S1
conform DIN EN 12 004.
Tegel oppervlakken met hydraulisch verhardende, trashoudende,
zeer flexibele voegmortel voegen. CG2 (WA) conform DIN EN 13
888.
Voegbreedte _____ mm, Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro megaFlex TX (MEG 667),
Sopro FlexVoeg plus (FL plus).
130

Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen.
Voeg kleur ______ .
Materiaal: Sopro Sanitair Siliconen.
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
– Sopro Hechtemulsie (HE 449)
– Sopro RAM 3® Renovatie- & Uitvlakmortel (RAM 3 454)
– Sopro Vario Nivelleer (VS 582)
– Sopro Rapidur® B5 (767)
– Sopro Hechtlaag Flex (HSF 748)
– Sopro Epoxy Mortel (EE 771)
– Sopro VM 12 Gietmortel 2-12 cm (VM 12 745)
– Sopro Wapening (AR 562)
– Sopro Voorstrijk (GD 749)
– Sopro Afdichtband (DB 438)
– Sopro Afdichthoek interieur/exterieur (DE 014/015)
– Sopro Turbo Dichtlaag 2-K (TDS 823)
– Sopro AEB® plus Afdichtings- en Ontkoppelingsrol plus
(AEB plus 639)
– Sopro AEB® Afdichtband (AEB 641)
– Sopro Racofix® Montagekit (RMK 818)
– Sopro Racofix® Montagekit S (MKS 819)
– Sopro megaFlex S2 turbo (MEG 666)
– Sopro megaFlex TX (MEG 667)
– Sopro FlexVoeg plus (FL plus)
– Sopro Sanitair Siliconen
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Evaluatie en testen
van systeemafdichtingen
Bij de conform DIN 18 534 deel 3 toegestane afdichtmaterialen, gaat het om vloeibaar te verwerken materialen, welke
met de volgende tegelafwerking een verband vormen en als
gezamelijk systeem te beoordelen zijn. De vloeibare afdichtmaterialen moeten in minimaal twee arbeidsgangen aangebracht worden en moeten een zekere droge laagdikte
bereiken. De aard en manier, waarop de verwerker de materialen aanbrengt, is vrij en uiteindelijk afhankelijk van zijn
kunnen. Gebruikelijke methode zijn het smeren, walsen,
kwasten of spuiten. Onafhankelijk van de gekozen methode moet afhankelijk van het materiaal de overeenkomstige
minimale droge laagdikte bereikt worden.

stellen*. Dit geeft onmiddellijk informatie over het behalen
van het vereiste doel of de bijbehorende afwijkingen.
Het is zinvol zulke testen gemeenschappelijk met alle
partijen (planner, bouwleiding, evt. klant, verwerker etc.) uit
te voeren.
Bewezen heeft zich het uitsnijden van een proefstuk, waarvan de dikte met behulp van een schuifmaat gemeten kan
worden.
De meetplekken moeten met een viltstift gemarkeerd worden, zodat ze niet over het hoofd gezien worden.

De minimale droge dichtlaag bestaat uit een nominale
laagdikte en een diktetoeslag. Als er geen informatie van
de fabrikant is verstrekt, moet dit worden aangenomen op
25%

De volgende minimale droge laagdikten
zijn bindend:
Polymeerdispersies:

0,5 mm

(aanbrengen volgt ter controle met twee kleuren )

Kunststof-lijm-combinatie:

2 mm

Reactieharsafdichtingen:

1 mm

Uitgesneden afdichtstukken voor de beoordeling van de laagdikte.

Opgemeten testen van de systeemafdichting moeten vastgelegd worden en dan toegevoegd worden aan het bouwdagboek.

Schuifmaat voor het meten van de laagdikte

Om zeker te zijn, dat de noodzakelijke laagdikten bereikt
worden, is het zinvol dit voor het leggen van de tegels
steekproefsgewijs te testen. Hoe gevoeliger het bereik
(zwembadbouw, industriële vlakken), hoe preciezer is het
thema afdichting te behandelen of op de bouwplaats een
soort van kwaliteitsbewaking in te voeren.
De laagdikten laten zich door de een in verse toestand (met
een sjabloon) en door de ander in verharde toestand vast-

Protocol voor het bouwdagboek
* W3-I-oppervlakken moet hier worden gecontroleerd.
Tot 20m2 – 5 metingen; 100m2 – 10 metingen.
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Evaluatie en testen
van systeemafdichtingen
Het sluiten van de meetplekken:
Om de meetplekken weer netjes en functioneel te sluiten, is
het niet genoeg, om de verdiepte uitsneden eenvoudig met
de afdichtingsmassa te vullen. Tijdens het drogingsproces
onstaan dan krimpscheuren tussen de aangrenzende

bestaande afdichting en het nieuw aangebrachte materiaal.
De randen van de snede moeten vanwege deze reden
geslepen worden, zodat er een licht opstijgende overgang
ontstaat.

afgeronde afdichting

Meetplek „enkel“ opgevuld…

…leid tot scheuren in het gebied van de overgang van oude naar nieuwe
afdichting.

fout

uitgeslepen vlak

Meetplek trechtervormig uitgeslepen…

…en aansluitend overlappend opgevuld met afdichtmateriaal.

goed
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Evaluatie en testen
van systeemafdichtingen
Sluiten/bewerken van een meetplek:

Meetplek

Uitslijpen van de sneden voor de vervaardiging van een overgangszone.

Meetplek uitgeslepen in de vorm van een bord.

Het vullen van de meetplek met het systeemafdichtingsmateriaal.

Schoon opgevulde meetplek en het daarmee bereikte afdichtvlak.
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Evaluatie en testen
van systeemafdichtingen
Het testen van systeemafdichtingen
Sinds de opname van de systeemafdichtingen in de nieuwe
afdichtingsnorm DIN 18 534 interieur, heeft het een andere
rol gespeeld bij de planning, uitvoering en kwalitatieve
evaluatie/acceptatie op de bouwplaats. Momenteel worden
methoden ontwikkeld om de afdichtingen te evalueren.

1. Testen bij de inbouw
Door het gebruik van sjablonen kan direct worden herkend
of de laagdikte of voldoende materiaal is aangebracht.

2. Sopro eScann® – elektrische meting van
de uitgeharde afdichting
Deze meetmethode geeft informatie over mogelijke gaten
of onvolkomenheden in de afdichting. Om het apparaat te
kunnen gebruiken, moet onder de afdichting het oppervlak met een geleidende spachtelmassa (bijv. Sopro’s No. 1
Flexlijm 400 en Elektra Geleidedispersie ELD 458) voorgesmeerd worden.

3. Onderdruk test
Stootnaden van banen kunnen worden gecontroleerd op
dichtheid met behulp van een vacuümpomp.
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3.6

Reparatie van tegelafwerkingen
met systeemafdichtingen
Juist omdat in alle natte gebieden onder de tegelafwerking systeemafdichtingen ingezet worden, ligt het voor de hand, dat
door beschadigingen (gescheurde tegels) of noodzakelijke installaties achteraf aan de bestaande afdichting gewerkt of
geheel verder gewerkt moet worden.

Geval 1: Beschadigde tegel

1 Door invloeden van buitenaf kan het tot schade aan de tegelafwerking bijv. in de vorm van scheuren of glazuur beschadigingen
komen. Opdat de afdichting bij de reparatie van de schade niet beschadigd, moeten de volgende stappen zorgvuldig uitgevoerd worden.

2 Opdat met het verwijderen van de beschadigde tegels de naburige
tegels niet beschadigen, moet men van te voren de voegen met een
voegensnijder voorzichtig los snijden. Men moet er hierbij op letten
dat de afdichting niet beschadigt wordt.

3 Als de voegen ingesneden zijn worden de tegels met een hamer
d.m.v. lichte slagen kapot geslagen. De stukken tegel worden verwijderd.

4 Na het verwijderen van de stukken tegel is het oude lijmbed goed
te herkennen.

5 Opdat de nieuwe tegels niet met een hoogteverschil gelegd worden, moet de oude lijm op de afdichting voorzichtig met een
schuurpapierschijf van de afdichting afgeschuurd worden. Als dit is
gebeurt kan met de nieuwe verlegging begonnen worden - maar
ook hier moet men voorzichtig te werk gaan.
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Reparatie van tegelafwerkingen
met systeemafdichtingen
Geval 2: Het naderhand installeren van een doorvoering
Verbouwingen en noodzakelijke aanvullingen op de huistechniek maken het noodzakelijk, dat de bestaande afdichting
doorboord moet worden. Voor de Planner betekent dit, dat zulke installaties achteraf precies in te plannen zijn en voor
degene die het gaat uitvoeren dat de noodzakelijke details aanwezig zijn.

1 Als bij geval 1: De beschadigde tegel die zich bevindt in het gebied
van de doorvoering moet voorzichtig uitgenomen worden en de
lijm op de afdichting moet afgeslepen worden. Men moet erop letten, dat een overgangszone in het afdichtvlak voor de nieuwe afdichting ingecalculeerd wordt.

2 De doorvoering voor de leiding wordt door een afdichtmanchet ingesloten. Deze wordt in het systeemafdichtings-materiaal verwerkt.

3 Het zorgvuldig afdichten van de doorvoering is van cruciaal belang
voor de levensduur van de maatregel.

4 Een afgeronde afgedichte doorvoering. Na de uitharding kunnen de
missende tegels opnieuw gelegd worden. Men moet er opletten dat
de voegen tussen de leiding en de tegel elastisch gevuld wordt.
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3.6

Reparatie van tegelafwerkingen
met systeemafdichtingen
Geval 3: Het met vlakken aanwerken van een bestaande systeemafdichting
Zou er aan een bestaande systeemafdichting gewerkt moeten worden, dan moet men zoals in geval 2 – het naderhand
installeren van een doorvoering – te werk gaan. Het aangrenzende gebied moet voorzichtig van de tegelafwerking ontdaan
worden, zodat de afdichting te voorschijn komt en een overlappende aanwerking mogelijk is.

1 De vrijgelegde systeemafdichting moet over een zone van ca. 10 cm
beschikken, zodat overlappend aangewerkt kan worden.

2 De afdichting moet met schuurpapier tot op nul uitlopend geslepen
worden.

3 Optimaal voorbereide overgangszone voor de aansluiting met de
nieuwe systeemafdichting.

4 Het per vlak overlappend aanwerken van de nieuwe systeemafdichting aan de bestaande afdichting bijv. met een vlakspaan.
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Reparatie van tegelafwerkingen
met systeemafdichtingen
Geval 4: Oppervlakkig bewerken van een bestaande systeemafdichting in het kader van
een renovatie
Voorbeeld: Naderhand bewerken van een inloopdouche op een bestaande afdichting

1 Uitslijpen van de voegen van de eerste rij tegels.

2 Kapot slaan van de tegels met aansluitend voorzichtig terugzetten
zonder de afdichting te beschadigen.

3 Slijpen van de afdichtingslaag en verwijderen van de restanten lijm.

4 Overlappend afdichten van de douche op het betstaande oppervlak.

5 Het oppervlak is met een systeemafdichting (Sopro Dichtlaag
Flex 2-K) afgedicht. Na het drogen volgt de verlegging van het mozaïek.
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3.7

Sopro Productsystemen voor
duurzaam bouwen

Schematische Systeemopbouw

Emissie-arme afdichtingen*

PLUS

ISS

Sopro Coat
FDF 525, FDF 527

Turbo Dichtlaag
TDS 823

DGNB: Hoogste
Kwaliteitsniveau 4,
Doel 9**

DGNB: Hoogste
Kwaliteitsniveau 4,
Doel 9**

PLUS

em

rm

M
R

rm

a

IE A

er

EM

ze

R

E

er

m issi

ZE

ze
em

e-

-

a

PLUS
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Afdichtings- en
Ontkoppelingsrol
AEB 640
DGNB: Hoogste
Kwaliteitsniveau 4,
Doel 9**

Verdere afdichting

PU-Dichtlaag
PU-FD 570, PU-FD 571
DGNB: Hoogste
Kwaliteitsniveau 4,
Doel 8**

*Een volledig overzicht van alle producten kunt u vinden in onze brochure duurzaamheid.
**Waardering volgens DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), criterium „EN1.2 risico’s voor het lokale milieu “ (versie 2018).
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