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Basisprincipes
Zwembaden zijn zwaar belaste con
struc
ties met de
meest verschillende vormen en gecompliceerde details.
Mechanische belastingen (hydrostatische druk, hoge druk
reiniger etc.) alsook belastingen door weersinvloeden en
agressieve media (chemische reinigingsmiddelen) resp. in
bijzondere gevallen zout- en thermaalwater werken permanent of tijdelijk op de keramiek, voegen en afdichting van
deze constructies in. Des te belangrijker is een afgestemde
planning, de inzet van de juiste materialen en een kwalitatief zekere uitvoering, om schade langdurig te vermijden.



Naast het in hoofdstuk 3 genoemde ZDB informatieblad
“Opmerkingen voor de uitvoering van afdichtsystemen met
bekledingen en bedekkingen van tegels en platen voor het binnen-, en buitenbereik “is er voor het thema zwembaden een
speciaal ZDB-informatieblad „Keramische bedekkingen in
de bouw van zwembaden – aanwijzingen voor de planning
en uitvoering“, wat als basis voor de planning zou moeten
dienen.





Therapiebassin met hoog gelegen waterspiegel

Voor zwembaden met normaal vulwater zijn flexibele,
minerale dichtlagen, als bijv. Sopro Dichtlaag Flex 2-K of
Sopro Turbo Dichtlaag 2-K, geschikt.
In zoute en thermale bassins en bij agressief vulwater is
in de regel het inzetten van chemisch bestendige reactiehars
coatingsystemen, zoals bijv. Sopro PU-Dichtlaag, noodzakelijk.
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Minimale droge laagdikte
onderwater:
Reactiehars-afdichtingen
DIN 18 535: 1,0 mm
Kunststof-Mortel-Combinaties DIN 18 535: 2,0 mm
De laagdikte van de afdichting moet na de droging
getest (insnijden resp. laagdikte meetgereedschap) en
worden geprotocolleerd (zie hoofdstuk 3)

Bij nieuwbouw worden zwembaden in de regel uit staalbeton volgens DIN 1045 (WO-Beton) gemaakt.
In veel gevallen is een extra afdichting noodzakelijk, zeker
wanneer het om saneringen (oude baden) gaat of wanneer
het nieuw gemaakte bad niet dicht is. Deze wordt uitgevoerd als een systeemafdichting met een keramische bovenlaag. Deze variant is bouwtoezichtelijk toegestaan, voldoet
aan de algemeen erkende eisen van de techniek en is in DIN
18 535 Afdichtingen van reservoirs en bekkens omschreven.
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Basisprincipes
De oude DIN 18 195 werd als volledig werk ingetrokken en met ingang van juli 2017 vervangen door de nieuwe set normen.
In de DIN 18 535 „Afdichting van reservoirs en bekkens“ kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft om containers en
bassins af te dichten.
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DIN 18 535 „Afdichting van reservoirs en bekkens“ is gedeeltelijk gebaseerd op het ZDB-merkblad „Systeemafdichtingen“ en
„Zwembadbouw“ en beschrijft onder andere de systeemafdichtingen met vloeibaar te verwerken afdichtmaterialen in combinatie met tegels en platen als toekomstige standaard afdichting!
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Basisprincipes
DIN 18 535 heeft zijn bevoegdheid, indien van toepassing bijv. zwembad, drinkwatertanks, wateropslagtanks, watertanks,
etc. om af te dichten tegen drukkend water van binnenuit.
De gekozen afdichtmaterialen moeten permanent bestand zijn tegen het vulwater. Afhankelijk van de situatie moet een
wateranalyse in de beoordeling worden opgenomen.
De vloeibaar te verwerken systeemafdichtingsmaterialen worden rechtstreeks op de ondergrond aangebracht (beton, zwembadstuc, systeemdekvloer). Indien nodig moeten materialen die de hechting verminderen mechanisch worden verwijderd
om een duurzame hechting te garanderen.
Water inwerkende klassen
DIN 18 535 beschrijft de inwerking van water in klassen. De water inwerkende klasse is afhankelijk van het vulniveau van het
water, er wordt onderscheid gemaakt naar:
Water inwerkende klassen

Vulniveau

W1-B

≤5m

W2-B

≤ 10 m

W3-B

> 10 m

Scheurklassen
Vanwege de constante waterdruk is het met name noodzakelijk om de ondergrond te evalueren op mogelijke scheuren.
Scheurklasse

Scheur/Scheurbreedte

R0-B

geen scheurbreedtewijziging
of nieuwe scheurvorming

R1-B

nieuwe scheuren of
scheurbreedtewijziging tot
max. 0,2 mm

R2-B

nieuwe scheuren of
scheurbreedtewijziging tot
max. 0,5 mm

R3-B

nieuwe scheuren of
scheurbreedtewijziging tot
max. 1,0 mm; scheur verplaatsing tot 0,5 mm

Scheuren in het beton moeten worden geëvalueerd en gesaneerd vóór het
begin van verder werk.

Vullen en legen:
Zwembaden en reservoirs worden blootgesteld aan zeer hoge statische belastingen als gevolg van de hoge waterbelastingen
en verschillende temperaturen van het water (vulwatertemperatuur / zwembadwatertemperatuur). Daarom moet ervoor
worden gezorgd dat het zwembad niet te snel wordt gevuld en leeggemaakt of dat er geen schokeffecten, thermische
inwerkingen optreden.
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Locatie van de zwembaden:
De locatie van het zwembad kan ook van invloed zijn op de keuze van het soort van de afdichting. Vooral voor overdekte
zwembaden is het bijvoorbeeld belangrijk om het bouwwerk even zo goed te beschermen tegen het zwembadwater
Locatie naam

Locatie Beschrijving

S1-B

Buiten bekkens die niet zijn verbonden met een constructie (bekkenafdichting dient ter
bescherming tegen lekkage van de container).

S2-B

Bekkens in het bouwwerk en buiten bekkens grenzend aan en verbonden met een bouwwerk (de bekkenafdichting dient ook als bescherming voor het bouwwerk).

S3-B

Bekkens in bouwwerken.

S1-B

S2-B

Afdichtingssoort

S3-B

Waterinwerkende klasse

Scheurklasse

Locatie

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen
niet scheuroverbruggende
minerale Dichtlagen (MDS)
met een abP

W1-B tot W3-B

R0-B

S1-B

scheuroverbruggende
minerale Dichtlagen (MDS)
met een abP

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

Vloeibare kunststoffen (Flk)
met een abP

W1-B, W2-B

R0-B tot R3-B

S1-B, S2-B

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen in combinatie met tegels en platen (AIV-F)
min. RM-01P of CM-01P

W1-B

R0-B, R1-B

S1-B

min. RM-01P met een extra
abP bij S2-B

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S1-B, S2-B

min. RM-P of CM-P
met een extra abP

W1-B, W2-B

R0-B, R1-B

S3-B

CM
RM
01
02
P
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= vloeibaar te verwerken waterdicht cement product
= vloeibaar te verwerken waterdicht reactiehars product
= met verbeterde scheuroverbruggend vermogen bij lage temperaturen (-5°C)
= met verbeterde scheuroverbruggend vermogen bij zeer lage temperaturen (-20°C)
= bestand tegen contact met chloorwater (d.b. voor gebruik in zwembaden)
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Afdichtingshoogte
De afdichting is minstens 150 mm hoger zijn dan de waterspiegel.
≥150 mm

Capillaire barrière:
Als drukkend water te verwachten is, moeten geschikte capillaire brekende lagen worden aangebracht.
Zie de volgende pagina‘s: bekkenkoppen.

Aansluitingen/doorvoeringen:
De aansluiting van de afdichting op een doorvoering moet worden gedaan met lijm of losse vaste flensconstructies.
De flensbreedte moet minstens 50 mm bedragen.

≥ 50 mm

Leegstand:
De leegstand van het zwembad moet worden beperkt tot de vereiste tijd. Wanneer het bekken buiten gebruik wordt
genomen moet het bekken niet worden geleegd.
Buitenbaden moeten worden beschermd tegen vorst en ijsdruk (zie het merkblad „Overwintering van zwembaden“
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen).
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Naast de algemene beoordeling van de ondergrond speelt
de leeftijd van het beton een cruciale rol in het afdichtproces.
Dit moet en zou al moeten worden meegenomen in het
bouwschema. De volgende tegel verlegging, die wordt
geregeld in DIN 18 157 (op dit moment in een revisie), valt
dit ook aan en eist een leeftijd van 6 maanden voor het
beton.

Het nieuwe betonnen bekken moet een leeftijd van 6 maanden hebben.

Afdichtingstype

Leeftijd van de betonnen ondergrond op het
moment van afdichting

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen
niet scheuroverbruggende minerale Dichtlagen (MDS)
met een abP*

≥ 6 maanden

scheuroverbruggende minerale Dichtlagen (MDS)
met een abP*

≥ 3 maanden

Vloeibare kunststoffen (Flk) met een abP*

≥ 28 dagen

met vloeibaar te verwerken afdichtingsstoffen in combinatie met tegels en platen (AIV-F)
min. RM-01P of CM-01P
min. RM-01P of CM-01P met abP
min. RM-P of CM-P met abP
*bijv. simpele waterreservoirs "zonder betegeling"
RM
CM
01
02
P
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= vloeibaar te verwerken reactieharsproducten
= vloeibaar te verwerken cementproducten
= met scheuroverbruggend vermogen bij - 5°C
= met scheuroverbruggend vermogen bij - 20°C
= bestand tegen chloorwater

≥ 6 maanden
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Verwerking
Controle van de laagdikten
• De fabrikant van het product moet het verbruik per m²
en de bijbehorende natte laagdikte vermelden.
• Om de minimale droge laagdikte te garanderen moet de
afdichtlaag een gemiddelde droge laagdikte (dl) hebben.
Het is het resultaat van de minimale droge laagdikte (d
min) en de toevoeging van een diktetoeslag (dt).
• De diktetoeslag moet worden aangegeven door de fabrikant, als er geen informatie is, zou dit met minstens 25%
aangezet moeten worden.
• De laagdiktecontrole vindt plaats via de verbruikshoeveelheid of meting van de natte laagdikte.
• Bevestigingstest (verwijdering van een monster) op de
geharde afdichting, vooral voor gerechtvaardigde twijfels
aan de kwaliteit van de afdichting.
(Ten minste 5 metingen verdeeld over 20 m² of voor
grote oppervlakken 10 metingen per 100 m²).

Afdichting van een veerbekken door spuiten.
Sopro Koperband voor
potentiaalvereffening

Lichtbogen, als er
een defect is

Reparatie/Injectie van systeemafdichtingen met tegels en
platen - zie hoofdstuk 3.6

Sopro eScann® – elektronische locatie van
gaten in Systeemafdichtingen
De functie van de afdichting is, vanwege de constante
waterdruk in een reservoir of bekken, erg belangrijk.
De afdichting wordt onderworpen aan een live-test door
middel van een 14-daagse proefvulling. Om een hoge
zekerheid voor het succes van deze test te garanderen,
is het mogelijk om de Sopro eScann® te gebruiken om
de afdichting vooraf elektrisch te evalueren zonder deze
te beschadigen. Dit werkt op deze manier; de afdichting
wordt afgegaan met een koperen borstel met hoogspanning. Als er een lek wordt gevonden, reageert het apparaat
onmiddellijk en laat het een geluid horen of er ontstaat een
kleine lichtboog op bij het lek.

Elektrisch geleidende Afdichting, bijv.Sopro
laag
Turbo Dichtlaag 2-K

Inductieklos
(meetgereedschap)

Om deze test te kunnen uitvoeren, moet echter voor
de afdichtwerkzaamheden met tegellijm en Sopro
Geleidedispersie een elektrisch geleidende laag worden
voorbereid en worden aangebracht. .

Met het elektrische meet gereedschap zijn defecten snel te lokaliseren.
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Hoog liggende waterspiegel
Besluit de planner of bouwer voor een hoog liggende
waterspiegel, dan moet men er aan denken, dat de waterspiegel op het zelfde niveau of vaak hoger ligt, dan het aangrenzende perron. Het water, dat naar een capillair trekt en
op anderen druk uitoefent en zich wil compenseren, moet
door adequate capillaire afdichtingsmaatregelen daartoe
gehinderd worden.

Bij de bouw van zwembaden treft men bij de nieuwbouw
alsook bij saneringen baden met een diep respectievelijk
hoog liggende waterspiegel. Er is een duidelijke trend waarneembaar bij bassins met een hoog liggende waterspiegel,
vooral bij saneringen. Beide varianten hebben hun bijzonderheden, die tijdens de planning en later bij de uitvoering
in acht genomen moeten worden.

1. Hoog liggende waterspiegel met gootsteen, „Systeem Wiesbaden”

Het staande water loopt onder resp.
achter de stenen overloopgoot en heeft
als streven, de gelijke hoogte aan te
nemen als het water in het bassin.
Juist omdat door de overloopgoot een
gesloten druksysteem ontstaat, moet
achter de overloopgoot een capillairbrekende zone van een gietmortel met
een mengsel van epoxyhars en kwartszand voorgeschreven worden.

F

2

PE

6

E

D

7

1

Systeemafdichting

2

Afdichtband

3

Flexibele dunbedlijm

4

Middelbedlijm evt. ook
dunbedlijm

5

Capillairbrekende voeg –
(waterslot) - Sopro Epoxy Voorstrijk en kwartszand

6

Zwaar belastbare, cementgebonden voeg – Sopro Titecvoeg®

7

Elastische kit

B

Beton

D

Isolatie

E

Dekvloer

F

Tegels

PE

PE-rondsnoer (opvulmateriaal)

5

4

3
1
B
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Mocht een bassinrand met een Wiesbaden goot opgebouwd worden, dan moet men in het bijzonder letten op
de voegen tussen de enkele stenen van de goot.

worden, de voegen moeten vanaf de bodem van de goot
tot aan het bovenste gedeelte geheel opgevuld worden.
Insluitingen moeten vermeden worden.

De stenen en voegen worden constant gespoeld, wat tot
een zekere afdracht leidt. Dit betekent dat er enkel zwaar
belastbare, weerstand bestendige voegmortels, als bijv. de
Sopro Titecvoeg® of Sopro Voeg Epoxy, ingezet kunnen
worden.

Deze zorgvuldigheid is in het bijzonder geboden tijdens het
voegen van de achterzijde van de goot, omdat anders het
gevaar bestaat, dat het water zich tussen de voeg voor de
capillair dichte gietmortel naar boven drukt en daardoor
ongehinderd in de omloop van het bekken afvloeit.

Het voegen van de stenen moet zorgvuldig voorbereid

Erg mooi is de hoog liggende waterspiegel bij de Wiesbaden goot, die
ongeveer 3 - 4 cm hoger staat dan bovenkant van de bassinrand

Poreuze voegmortel; het onder druk opgeslagen water vindt zijn weg door
de bodem van de goot.

Uittreding van het water op de voeg van de bassinrand voor de capillair
dichte voeg.

Waterstroom door een slecht uitgevoerde voeg schematisch geïllustreerd.

De opbouw van een capillair dichte voeg achter een bassinrand voorbeeldig opgelost.

229

4

Tegels en platen in de zwembadbouw

Basisprincipes
Verdere opmerkzaamheid is geboden aan het uiteinde van
een Wiesbaden goot, daar waar deze stomp tegen een
wand stoot. Het water kan op deze plek vaak ongehinderd
afvloeien. Dit komt omdat aan het uiteinde enkel een tegel
gelijmd wordt en het water erachter ongehinderd kan
afvloeien. Dit betekent dat de uiteinden van een Wiesbaden
goot capillair dicht uitgevoerd dient te worden.

1
2

3

4

5

1

Systeemafdichting

2

Tegels capillair dicht gelegd met
Sopro Dunbed Epoxy

3

Tegels

4

Capillairdichte reactiehars gietmortel
van Sopro Bouwhars, Sopro kwartszand grof
en Sopro Kristalkwartszand met de
mengverhouding 1:1:1 in volume delen

5

Capillair dichte voeg (waterslot)

Capillair dichte gietmortel aan het uiteinde van een Wiesbaden goot.

Ongecontroleerde waterafvoer aan het uiteinde van een goot in de
omloop van het bassin.
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2. Hoog liggende waterspiegel, “Finse” goot
Kiest men bij een hoog liggende water
spiegel voor een „Fins“ overloopsysteem,
dan staat er op de buitenkant van de
goot - juist door de open goot - geen
drukkend water. Om echter de capillaire
activiteit van het water te belemmeren,
moeten ook hier adequate capillairbrekende maatregelen getroffen worden.

F

2

PE

6

E

D

7

De bovenste tegel op de buitenkant van
de overloopgoot moet met de „Buttering
and Floating-methode“ met een dunbedlijm op basis van reactiehars (Sopro
Dunbed Epoxy) aangezet, gespachteld
en gevoegd worden (Sopro Voeg Epoxy).
Evt. kan hier het gieten met een capillair
dichte reactiehars gietmortel zinvol zijn.
Systeemafdichting
2 Afdichtband
3 Flexibele dunbedmortel
4 Middelbedmortel
5 Capillairbrekende voegen –
Sopro Epoxy Voorstrijk en
kwartszand
6 Zwaar belastbare, cementgebonden voegen – Sopro TitecVoeg®
7 Elastische kit
B Beton
D Isolatie
E Dekvloer
F Tegels
PE PE-rond snoer (vulmateriaal)
1

5

4

3
1

Finse goot bij een trap.

B

Vervaardiging van een capillairbrekende voeg (waterslot) met Sopro Epoxy
Voorstrijk (gemengd met kwartszand).
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3.Diepliggende waterspiegel “Therapiebassins”
Bij een diep liggende waterspiegel
(oudere baden of therapiebassins) is
de waterdruk te verwaarlozen, omdat
hij op de buitenkant van de goot op
niveau van de waterspiegel tegen nul
is. Tegen de capillaire activiteit van
het water moeten ook hier adequate
capillair afdichtende maatregelen in de
vorm van een capillair dichte gietmortel op basis van reactiehars genomen
worden.

R

1

3

5

4

B

F

6

1

Systeemafdichting

2

Flexibele Dunbedmortel

3

Middelbed- of evt. Dunbedmortel

4

Uitvlak pleister/
Sopro Zwembad Stuc

5

Capillair brekende voegen

6

Zwaar belastbare, cementgebonden voegen – Sopro TitecVoeg®

B

Beton

R

Gootsteen/bassinrand

F

Tegels

2

Diep liggende waterspiegel in een Jugendstil bassin.
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Therapiebassin met diepliggende waterspiegel.
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Basisprincipes
4. Diep liggende waterspiegel „Skimmerbaden”
In de particuliere bouw van zwembaden treft men telkens
weer de bekende skimmerbad constructies. De waterspiegel ligt hier ongeveer 15 – 20 cm lager dan de bovenkant
van de bassinrand. De waterafvoer vind plaats onder de
bassinrand door de skimmer. Omdat de bassinrand niet in
direct contact staat met het badwater, volgt de uitvoering in
de regel zonder problemen. Dan nog geldt, dat de skimmer
veilig in de systeemafdichting van het bad ingebouwd moet
worden. DIN 18535 vereist hier flensbreedten van minstens
50 mm.

B

5

2

1

6

W

4

3
S

Zwembad met Skimmer.

Opmerking:

Reiniging en verzorging van openbare, maar vooral
particuliere baden moet worden uitgevoerd conform
het merkblad „Hygiëne, reiniging en desinfectie in
baden“ door de „Deutsche Gesellschaft für das
Badewesen e.V.“. Voor de keuze van reinigingsmiddelen moet de lijst RK (lijst van geteste reinigingsmiddelen
voor keramische afdekkingen in zwembaden) in acht
worden genomen.
Buitenbaden moet worden beschermd tegen inwerking van vorst. Het merkblad „Overwintering van
zwembaden in buitenbaden“ van de reeds genoemde
vereniging (DGfdB) moet in acht worden genomen.

1

Systeemafdichting

2

Uitvlaklaag Sopro Zwembad Stuc

3

Capillair brekende laag

4

Verlegging van tegels met de gecombineerde methode met cementgebonden dunbedmortel (Sopro‘s
No. 1)

5

Zwaar belastbare, cementgebonden voeg – Sopro
TitecVoeg®

6

Dunbedmortel/middelbedmortel voor het verleggen
van de tegels op de bassinrand

B

Beton

S

Skimmer

W

Waterspiegel

Om de vorming van schimmelsporen op voegen en
keramiek in het bassin te voorkomen, moet de
waterkwaliteit voortdurend worden gecontroleerd en
de waterzuiveringsinstallatie worden aangestuurd.
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Samenspel van keramische afwerkingsmaterialen en betonnen baden
De keramische afwerkingsmaterialen en de constructie van
het bad vormen een systeem dat zwaar belast wordt. Om er
voor te zorgen dat dit systeem een lang leven heeft en de
eigenaar veel vreugde aan zijn zwembad kan beleven, zijn
er enige parameters waar op gelet moet worden.
Het bassinlichaam (in de regel WO-Beton) heeft de neiging, vanwege zijn eigen krimp, kruipen door opname van

Dak vormige oprichting van een tegelafwerking op de bodem van een
bassin.

belastingen, temperatuurwisselingen en het gewicht van
het water, in zijn oorspronkelijk vorm te veranderen. De
aangebrachte tegelafwerking is in de regel zeer inflexibel
en bros en kan hierdoor niet langdurig omgaan met deze
bewegingen. In het bijzonder op de bodem van het bassin,
gedeeltelijk op de wanden en zelfs in de goten, zijn na een
paar jaar iedere keer weer schade aan de aanhechting en
scheuren vast te stellen.
Het te jonge beton, dat vaak binnen een paar weken na
het vervaardigen van het bassin betegeld wordt, draagt hier
in belangrijke mate aan mee. De tegelafwerking, welke als
een grote glasschijf is te bezien, en de verlijming worden
constant belast met verschuivingen, wat kan leiden tot
mankementen in de lijmlaag. De gevolgen zijn tegels die
overeind gaan staan. Dit fenomeen laat zich in versterkte
mate zien bij niet afgedichte bassins (WO-beton), vaak
tijdens fases van revisie. Het geloosde water, dat tot nu toe
voor evenwicht tussen de aan buitenzijde liggende, droge
en geslonken bassinwand en de binnenin liggende, natte
en gezwollen bassinwand gezorgd heeft, mist. Een opdroging kan nu plaatsvinden, de spanningen bouwen zich
binnen enkele uren op met als gevolg dat het evenwicht
in de problemen komt en schade aan de hechting zijn loop
neemt. Omdat de lijmlaag in vergelijking met de keramische afwerking en de betonnen ondergrond het zwakste
gedeelte vormt, is er vaak een tekortkoming vast te stellen
op dit vlak.
zwelling binnenzijde door badwater
krimping buitenkant door droging

Krachtsverhouding in een zwembassin zonder systeemafdichting.

Om dit schadebeeld te verhinderen moeten er tijdens de
planning en uitvoeringsfase op verschillende punten gelet
worden. Zeer beslissend is de leeftijd van het beton op het
tijdstip van verleggen met de keramische bedekking.

Oplossing:

Holle laag

Geleegd bassin – het droogproces aan de binnenzijde leidt de hechtschade
in.
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Als richtlijn zou het bassin minimaal 3 maanden, beter nog 6
maanden en ouder zijn en tijdens het drogen beschermd zijn
weersinvloeden. Verder is het van beslissende betekenis, dat
de tegelafwerking met voldoende bewegingsvoegen, in dit
geval ontspanningspunten, uitgevoerd word.
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Basisprincipes
Oplossing:
Bewegingsvoegen zorgen ervoor, dat opbouwende spanningen zich niet kunnen toevoegen aan de keramische
afwerking waardoor hechtschade verhinderd wordt. De
bewegingsvoegen moeten met een maximale afstand van
4 - 5 m aangelegd worden. Te grote veldindelingen leiden
er wederom toe, dat de tegels links en rechts langs een
bewegingsvoeg loslaten. Opdat binnen het tegelveld de
nog immer optredende spanningen schadevrij opgenomen
kunnen worden, moet een zogenaamde S1 dunbedlijm
(bijv. Sopro‘s No.1 S1 Flexlijm) in combinatie met een
systeemafdichting (bijv. Sopro Dichtlaag Flex) als een op
elkaar afgestemd systeem ingebouwd worden. Gelijktijdig

1

verhinderd dit systeem (systeemafdichting), dat het bassinlichaam weer water kan opnemen en daarmee blijven
verwekings- en krimpeffecten en de daarmee resulterende
vormveranderingen uit.
Mochten de droogtijden van het beton verkort worden, dan
moeten bijzondere beton recepten respectievelijk toeslagmiddelen en lage W/Z-waarden de krimp van het beton reduceren. Een volgend opbouwsysteem met een systeemafdichting
is dan absoluut noodzakelijk.

BF
F

1

Flexibele Dunbedlijm
(bijv. Sopro´s No.1 S1
Flexlijm)

2

Systeemafdichting
(bijv. Sopro Dichtlaag
Flex 1-K,
Sopro Turbo Dicht
laag 2-K)

BF

Bewegingsvoeg
„Ontspanningspunt”

F

Tegels

1

2

Net gelegde afwerking met bewegingsvoeg.

2

BF

veldindeling < 5 – 7 m

F

1

2

Spanningen in de afwerking bouwen zich op, deze kunnen zich echter vanwege de
ontspanningspunten (bewegingsvoegen) niet toevoegen. – De schade blijft uit.
BF
3

veldindeling met 10 – 12m

F

1

2

Hechtschade langs een bewegingsvoeg, wanneer deze met te grote afstanden (bijv.
8 - 10 m) ingebouwd worden. De bewegingsvoeg werkt dan als zwaktepunt, de tegels
links en rechts van de bewegingsvoeg wordt zo sterk door duwkracht belast, dat zij in
de voeg geduwd worden en langszijdig loslaten.
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Indeling van een bassin met bewegingsvoegen

ca.
5

–7

m

ca. 5 – 7 m

2

1
ca. 5 – 7 m

Detail

Ontspanningspunt
overgang wand/vloer

1

Detail

Ontspanningspunt
wand en vloer

2

2

5

6

4

3

1

4

3

1

5

6

1

Systeemdekvloer bijv. Sopro Rapidur® B5

4

Dunbedlijm bijv. Sopro´s No.1 S1 Flexlijm

2

Stuc bijv. Sopro Zwembad Stuc

5

Opvulsnoer

3

Systeem afdichting bijv. Sopro Dichtlaag Flex

5

Elastische kit bijv. Sopro Sanitair Siliconen
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Bassinrand
Als een zwembad met een Wiesbaden goot wordt gepland en uitgevoerd, dan kan het zinvol zijn ook in het verloop van de
goot ontspanningspunten aan te leggen. Dit is in het bijzonder aan te bevelen als het bassinlichaam naar binnen springende
hoeken of niervormige rondingen naar binnen heeft. De optredende spanningen duwen de stenen van de goot in dit gebied
van hun plek of zorgen ervoor dat ze breken. Dit heeft tot gevolg, dat de capillairbrekende voeg zijn werking verliest en dat
het water ongehinderd in de omloop van het bassin kan vloeien.

Bassinrand (bovenaanzicht) zonder spanningen.

Door duwspanningen beschadigde bassinrand.

Gebroken stenen in de binnenhoek van een goot vanwege duwspanningen.
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Bekkenkoppen (bekken met organische vormen)

Niervormig bassin met beschadigde bassinrand.

Vervormde wand van glasmozaïek, omdat de goot van de oplegger schuift

Bassinrand zonder spanningen

Door duwspanningen beschadigd bassinrand.

Oplossing: „Elastisch gieten van de goot“
1

2

1

3
Uitvoering van capillair dichte gietmortel achter de wiesbaden goot met
elastisch materiaal alsook de inbouw van elastische voegen in de bassinrand kan schade vermijden.

1

Elastische voeg in bassinrand gevuld
met Sopro PU-Vlakkendicht vloer

2

Elastische capillairbrekende gietmortel
gegoten met Sopro PU-Vlakkendicht

3

Indeling van de bewegingsvoegen van het
afwerkingsmateriaal van het bassin
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„Elastische“ capillair brekende voeg,
gemaakt met Sopro PU-Vlakkendicht
vloer.

Het gieten van een bassinrand met
elastisch capillair dicht PU-materiaal
(Sopro PU-Vlakkendicht)

Het capillair dichte Sopro PU-Vlakkendicht is „zeer“ flexibel.
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Speciale eisen
Bij de planning en uitvoering van afdicht- en tegelwerkzaamheden moeten de volgende punten bijzonder in acht
genomen worden:
• Leeftijd van het beton (ca. 6 maanden, ZDB-Merkblad,
DIN 18 535 in acht nemen).
• Kwaliteit van de ondergrond, draagkracht (mecha
nisch
voorbehandelen met zand- of hogedrukstralen, evt. testen
op hechting).
• Breedte van scheuren (evt. scheurinjectie uitvoeren).
• Vormgeving van het bassinlichaam door middel van
plaatsing van systeemdekvloer en wandpleistermassa,
om na de afdichtwerkzaamheden een verlegging van
tegels in een dunbed zonder verdere pleister en uitvlakwerkzaamheden mogelijk te maken. Het pleisteren en
uitvlakken in dikkere lagen (vanaf 5 mm) moet op systeemafdichtingen vermeden worden. Normaal afbindende systeemdekvloeren en stuc moeten 28 dagen oud zijn,
voordat er verder op gewerkt kan worden. Met passende
snelbouwproducten (Sopro Zwembad Stuc/Sopro
Rapidur® B5 (dekvloer) zijn de wachttijden tot minder
dagen (3-5 dagen) te reduceren. De stuc moet droog zijn
(lichte kleuring) en de dekvloer (bij systeemconstructies!)
een restvocht van max. 4 % en kleiner hebben. Wordt in
de regelgeving (ZDB-informatieblad, etc.) een restvocht
waarde van 2 % geëist, deze waarde hebben betrekking
op zwevende dekvloeren en dekvloeren op scheidingslagen. Bij systeemdekvloeren kan deze waarde verwaarloosd
worden. Voor stuc en systeemdekvloeren heeft Sopro´s No.
1 Flexlijm „nat in nat“ als hechtbrug in het onderwaterbereik voor dekvloeren resp. als hechtingspleister voor stuc
zich bewezen.
• Vervaardigen van een bandage uit afdichtbanden en PUVlakkendicht over alle werkvoegen binnen het bassin.
Hierover wordt aansluitend compleet met de eigenlijke
afdichting overheen gewerkt.
• Gieten en pleisteren van alle doorvoeren met een capillair
dichte epoxyhars–kwartszand-mengsel resp. Sopro dunbed
epoxy (zie details). Versterking van de systeemafdichting in
hoeken en overgangen alsook aansluitgebieden van doorvoeringen (leidingen, douchevloeren, schijnwerpers, etc.) met
weefsel (Sopro Wapeningsvlies).
• Na de afdichtingswerkzaamheden en voor het begin van
de tegelverlegging moet gedurende minstens twee
weken een proefvulling uitgevoerd worden.

In het betonnen bassin mag geen water staan, omdat het drogen hierdoor
negatief wordt beïnvloed.

Stralen van het betonnen oppervlak met een zandstraalapparaat of
waterstraler

• Hoog liggende waterspiegel (zie details). Inbouw van een
capillairbrekende voegvulling, resp. Sopro Epoxy Voorstrijk
met toeslag van kwartszand tussen de overloopgoot en
het beton, om indringen van water door hydrostatische
druk in de bedekking van de omloop van het bad te verhinderen.
Scheurinjectie in een waterdicht betonnen bassin.
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Speciale eisen

Door middel van kernboringen worden alle doorvoerende bouwdelen in
het bassinlichaam geïnstalleerd.

Doorvoerende bouwdelen kunnen ook speciale constructies zijn en moeten altijd zijn voorzien van een flens.

Met een mengsel van epoxyhars en kwartszand 1 : 1 : 1 worden alle doorvoeren capillair dicht gegoten.

De wanden moeten met Sopro Zwembad Stuc op de noodzakelijk verlegmaat voorbereid worden. Het beton wordt van te voren met Sopro‘s No. 1
Flexlijm getand.
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De bassinrand kan met sjablonen precies worden gemodelleerd.
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Speciale eisen

Een snel in gebruik te nemen systeemdekvloer (hechtbrug Sopro Epoxy
Voorstrijk) kan met Sopro Rapidur® B5 worden gemaakt.

Het afdichten van een bouwvoeg met twee-lagig afdichtband, ingebed en
bedekt met Sopro PU-Vlakkendicht.

De systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) kan veilig worden aangebracht door middel van smeren of sproeien.

Aanbrengen van de systeemafdichting (Sopro Dichtlaag Flex 1-K) door
middel van sproeien.

Na de inbouw en het drogen van de systeemafdichting wordt het bad op
dichtheid getest.

Het testen van de dichtheid (14 dagen) met gechloreerd water.
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Speciale eisen
Terwijl in natte cellen (douches) of buitenshuis bij balkons of
terrassen invloeden van water enkel kortstondig optreden,
werkt het water in het onderwater bereik permanent en
onder druk op de constructie in. Om latere schade van te
voren uit te sluiten, is een bijzonder zorgvuldige planning
van de detail uitvoeringen (aansluitingen, etc.) noodzakelijk
Een van de meest voorkomende oorzaken van schade aan
zwembaden is infiltratie van de afdichting op de plekken
van de aansluitingen (bijv. bij afvoeren in de vloer, douches,
schijnwerpers etc.) zonder mogelijkheid om een verbinding aan de flens te realiseren resp. te klein gedimensioneerde flensen
Waterdicht beton vertoont door zijn capillaire wateropname
verhouding een waterindringingsdiepte tot 5 cm. Heeft de
doorvoering geen flens, waar de afdichting op aangebracht
kan worden (zie schetsen), dan is schade door infiltratie
mogelijk. Wordt de afdichting door de infiltratie nu aan beide
zijde met water belast, dan kan door het ontstane afdruk- en
wekingseffect schade ontstaan aan het hechtverband.

Voorbeeld van een aansluiting met een systeemverbinding op de behuizing
van een schijnwerper met klemflens in het onderwaterbereik.
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De oorzaak van de hechtschade bevindt zich op de plek van de schijnwerper.

Hechtschade door infiltratie van de afdichting.
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Speciale eisen
Het is aan te bevelen, om op plekken van doorvoeringen capillairbrekende pleisters met een breedte van 5–10 cm en een
diepte van 2–5 cm te vervaardigen (zie schets op de volgende pagina), opdat infiltraties ten gevolge van waterdruk verhinderd worden.
Ongehinderd indringen van
water in het waterdicht beton
en het begin van de infiltratie.

Schijnwerper

metalen behuizing

Water

Schijnwerper

Capillairbrekend gietsel resp. smering met reactieharsmortel (Sopro Epoxy
Voorstrijk resp. Sopro Dunbed Epoxy)

metalen behuizing

Water

Schijnwerper

Infiltratie en wateruitbreiding
onder de afdichting met het
daaruit resulterende afdrukken
van de afdichting.

metalen behuizing

Water

zachter worden van de afdichting (µm-gebied) en
opbouw van een waterdruk, welke het schade proces
inleid

Door de capillairbrekende vulling (waterslot) is het indringen
van water in het waterdichte
beton niet mogelijk en daarmee
is infiltratie uitgesloten.

Afgesmeerde en gegoten doorvoering

Schijnwerperbehuizing met capillairbrekende pleister, vervaardigd met
Sopro Dunbed Epoxy.

Doorvoer in de vloer, capillair dicht gegoten met een mengsel van Sopro
Epoxy Voorstrijk en kwartszand.
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Detailoplossingen: doervoeringen
Schijnwerper
2. stap

Schijnwerper
1. stap
SG

AM

SH
B
1

Houten plaat als uitsparing in de betonnen wand
van een bad voor de later volgende capillair brekende pleister.

SG

2
Vrijgemaakt gebied bij een schijnwerper voor het
capillair brekend afsmeren (tijdens ruwbouw
geen voorzorgsmaatregelen getroffen).
Uitsparing capillair dicht gepleisterd

Bekisting ruwbouw

Doorvoering met flens (PVC resp. RVS)
1
B

F

Afsmeren van het vrijgemaakte gebied met een
capillair dichte reactieharsmortel.

4
3
5

1

Systeemafdichting met tussenvoering van bewapeningsweefsel
(2 arbeidsgangen)

2

Capillair brekende afsmering
met reactiehars (Sopro Dunbed
Epoxy)

2
2

3

Inbouwdeel PVC/RVS

4

Primer voor kunststof en
edelmetaal inbouwdelen

6
7
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5

Afdekking van de douche

6

Dunbedmortel

7

Stuc voor het uitvlakken van oneffenheden (Sopro Zwembad Stuc)

F

Tegels

B

Beton

AM Materiaal

van uitsparingen
(hout/Styropor)

SG Behuizing
SH Bekisting

van de schijnwerper
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Detailoplossingen
Schijnwerper
Wanneer bestaande baden worden gerenoveerd, dan moet soms de behuizing van de oude ingegoten schijnwerpers
opnieuw gebruikt worden. Afhankelijk van de fabrikant kunnen deze door het opschroeven van een brede flens aangepast
worden.

De ingegoten schijnwerper heeft slechts een flens van enkele millimeters.

Op de behuizing van de schijnwerper wordt achteraf een bredere flens
gemonteerd waarop de systeemafdichting veilig aangebracht kan worden.

Inbouw/afdichting in
Op plekken van doorvoeringen (schijnwerpers etc.) moet de systeemafdichting door het aanbrengen van een bewapeningsvezel verstevigd worden.

Systeem „Wibre“

1 De flens moet olie- en vetvrij zijn (Systeem Wibre).

2 Het aanbrengen van een stuk bewapening in de verse eerste afdichtlaag.

3 Bewerken van het gehele oppervlak met de systeemafdichting.
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Detailoplossingen: doervoeringen
Inbouw/afdichting in
Systeem „Ospa“ (schijnwerper)

1 Ingegoten schijnwerper.

2 Set flensplaten voor de uitbreiding op de bouwplaats.

3 Het op de rugzijde van de flensplaat afsmeren met een reactieharslijm (Sopro Dunbed Epoxy), om een duurzame inbedding van de
flens met de betonnen ondergrond te bereiken.

4 Het zetten en schroeven van de flensplaat.

5 Het tanden van de betonnen wand met Sopro’s No.1 S1 Flexlijm als
hechtbrug voor de opvolgende laag Sopro Zwembad Stuc.

6 Het stuccen van het oppervlak en het pleisteren van de schijnwerper
flens met Sopro Zwembad Stuc.
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Detailoplossingen: doervoeringen

7 Afdichten van het oppervlak en de schijnwerper met Sopro Turbo
Dichtlaag 2-K. Ter versterking wordt op de plek van de schijnwerper
vezelwapening in de afdichting verwerkt.

Systeem „Ospa“ (messing inbouwdeel)

1 Doorvoeringen van messing kunnen eventueel ook gemakkelijk worden uitgebreid met de kunststof flensplaten.

2 De flensplaat wordt voor een zekere aanhechting op het beton
op de rugzijde met Sopro Dunbed Epoxy ingesmeerd. Na het vastschroeven is een zekere afdichting met een systeemafdichting
nodig.

Systeem „Ospa“ (koperen inbouwdeel met flens (5 cm))

1 Het koperen inbouwdeel heeft een 5 cm brede kleefflens voor het
aanbrengen van de systeemafdichting.

2 Na het reinigen van de flens is het afdichten gelijk mogelijk. Ter versterking een wapeningsweefsel toevoegen.
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Detailoplossingen: doervoeringen
Doorvoeringen in vloeren zonder flens
2

1

4

BA

5

3

B

20–40 mm

ca.100 mm

Uitsparing in de vloer waar later de capillair brekende gietmortel met Epoxyhars in kan worden
gegoten .
1

Systeemafdichting

5

Zwaar belastbare voeg

2

Systeemdekvloer/uitvlaklaag

B

Beton

3

Capillair brekende gietmortel –
Sopro Epoxy Voorstrijk en
kwartszand

BA Afvoer

4

FL

Opmerking:
Wanneer er geen systeemdekvloer
op de ruwe betonnen vloer wordt
aangebracht, moet er tijdens het
zandstralen rondom de afvoer een
passende ringvormige uitsparing
worden vrijgelaten waar later de
gietmortel in kan worden gegoten.

in de vloer

Flens

Flexibele dunbedlijm

Doorvoeringen in vloeren met flens
2

1

4

FL

3

BA

3

5

B

–

ca.100 mm
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De doorvoering wordt met een mengsel van
Epoxyhars en kwartszand 1 : 1 : 1 capillair dicht
gegoten.
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Detailoplossingen: doervoeringen
Balusters
4

3

1

GF

5

2

B

Baluster met flens.

Paal op trap met flensplaat.

1

Systeemafdichting

4

Zwaar belastbare voeg

2

Capillairbrekende gietmortel: Sopro Epoxy Voorstrijk
en kwartszand resp. smeerlaag met Sopro Dunbed
Epoxy

5

Elastische kit

GF

Baluster staaf met flensplaat

3

GH Baluster

Flexibele Dunbedmortel

B

hulzen

Beton

Hulzen van balusters zonder flens
5

GH

2

3

1

4

30–50 mm
B

Inbouwhuls met capillairbrekende gietmortel.

Hulzen in een bassinrand voor de latere plaatsing van een balustrade.
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Detailoplossingen: doorvoeringen
Baluster met bevestiging onder water.

W

1

2

3

6
5

4

Flensplaat met gesloten huls, in het bassin gelast voor het plaatsen van een baluster.
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1

Systeemafdichting

2

Capillairdichte Epoxyharssmeerlaag
(Sopro Dunbed Epoxy)

3

Huls met flens

4

Stuc voor het uitvlakken van
oneffenheden
(Sopro Zwembad Stuc)

5

Flexibele Dunbedmortel
(Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm)

6

Zwaar belastbare voeg

W

Wateroppervlak
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Detailoplossingen: doorvoeringen
Capillairdicht montage vlak
Door het inbouwen van capillair dichte gietkamers resp. montage vlakken kunnen later bij de installatie ook bouwdelen met
een zekere maat tolerantie zeker worden geïnstalleerd.
1

Capillair dichte gietkamers

2

Systeemafdichting

3

Stuc voor het uitvlakken van
oneffenheden
(Sopro Zwembad Stuc)

4

Systeemdekvloer
(Sopro Rapidur® B 5)

5

Flexibele Dunbedmortel
(Sopro´s No. 1 S1 Flexlijm)

6

Zwaar belastbare voeg

F

Flensplaten

A

Ankerschroeven vastgezet in de
capillair dichte gietmortel

K

Keramiek

F

A

1

5

A

F

2

K
3

1

4

6

Flensplaten moeten van te voren worden ingebouwd. Deze worden mee
afgedicht. De installatie van een opbouwdeel is dan later zonder probleem
mogelijk.
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Detailoplossingen: doorvoeringen
Flensplaten

Kunststofflens (PVC) olie- en vetvrij, mechanisch
opgeruwd, voorbereid voor het voorstrijken met
Sopro Epoxy Voorstrijk en Sopro kristalkwartszand.

2

1

Sopro Epoxy-Voorstrijk
+
Sopro kristalkwartszand

Flens van edelmetaal met huls voor de plaatsing
van een baluster, blank metaal alsook olie- en
vetvrij voorbereid voor het voorstrijken met
Sopro Epoxy Voorstrijk en Sopro kristalkwartszand.

D

In de afdichting wordt ter versterking Sopro
Bewapeningsweefsel ingebed.
U
3

1

Systeemafdichting

D

Doorvoering

2

Inleg van Wapeningsweefsel

U

Ondergrond

3

Capillairdichte gietmortel

Inleg van Wapeningsweefsel op de plekken van de doorvoeringen in de
systeemafdichting.

Installatie achteraf
Achteraf door te voeren installaties (bijv. in douches, etc.) die
de afdichting beschadigen, moeten met reactieharspluggen
opnieuw afgesloten worden. Deze maatregel is echter niet te
gebruiken onderwater.
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Detailoplossingen: doorvoeringen
Aansluiting goot ontwatering

2

3

Let op:

1

BK

4
3

EW
De behuizing van de ontwatering moet bijna gelijk aan de deklaag
van de bassinrand zijn, anders kan er door verkeerd boren problemen ontstaan met de waterdichtheid.
B

F

4
1

Systeemafdichting

4

2

Capillairbrekende voeg, gegoten met Sopro Epoxy
Voorstrijk en kwartszand (1 : 1 : 1)
Opmerking: Afhankelijk van de vorm van het bassin kan het zinvol zijn, de capillairdichte voeg met
elastisch materiaal (Sopro PU-Dichtlaag vloer) op te
vullen.
Flexibele dunbedlijm

EW Behuizing

3

Behuizing ontwatering voor het vastzetten uitgelijnd.

Zwaar belastbare voeg

B

Beton

F

Tegel

ontwatering

BK Bassinrand

Voorbehandelde behuizing van de ontwatering met reactiehars en het
inleggen van weefsel.

253

4

Tegels en platen in de zwembadbouw

Detailoplossingen: vorming van voegen
Constructie dilatatievoeg
5

3

1

2

2

4

Afdichting van een constructie dilatatievoeg met twee-lagig afdichtband,
ingebed en bewerkt met reactiehars (PU-Dichtlaag).

Constructie dilatatievoeg met twee lagen afdichtband, ingebed en bewerkt
met Sopro PU-Dichtlaag. Aansluitend bekleed met de eigenlijke afdichting.

Monolithische interieur hoeken.
Binnen in het bassin wordt in de hoeken en op de vloer-wandovergang geen afdichtband aangebracht. De afdichting wordt
hier enkel met stroken Wapeningsweefsel voldoende versterkt.
1

5

Monolithische hoeken.
1

Systeemafdichting

2

Inleg afdichtband

3

Reactieharsverlijming

4

Reactiehars voorstrijk

5

Inleg weefselstrook
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Systeemafdichting op de plekken van de hoeken en zijkanten, versterkt
met Sopro Wapening in het eerste afdichtingsvlak.
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Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen
Sanering en nieuwbouw
Is het niet voorzien, een bassin compleet af te dichten, dan is het toch noodzakelijk, de bestaande systeemafdichting van
het bassinomloop op het bassinlichaam aan te sluiten. Om infiltraties te vermijden, is het noodzakelijk, de afdichting in het
beton te houden.

Nieuwbouw: afdichting met waterslot
bekistingstechnisch ingepland

Sanering: aansluiting van de afdichting door
een achteraf uit te voeren scheidingssnede
in het beton

2

1

1

B

2

B
SH

AM
3

1

Systeemafdichting

AM Uitsparingsmateriaal

2

Bewapeningsweefsel

B

3

Capillair brekende gietmortel
met Sopro Dunbed Epoxy

SH Bekisting

Waterslot vervaardigd tijdens de ruwbouw.

(hout/styropor))

Beton

Insnede van een waterslot in het perron voor het aanbrengen van de
systeemafdichting.
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Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen
Aansluiting van systeemafdichtingen op bassins van roestvrij staal
Juist door de hoeveelheid van bassinconstructies en de inzet van verschillende bouwstoffen voor de vervaardiging van
zwembaden zal het ooit noodzakelijk zijn bij een of andere bouw dat men met een systeemafdichting iets aan dit
bassinlichaam moet aansluiten. Dit betekent dat het bassinomloop zoals gewoonlijk met een tegelafwerking en aansluitend
een systeemafdichting afgewerkt wordt en is daarna bijvoorbeeld te combineren met een bassin van roestvrij staal.
Beslissend is dat het bassin een toereikende flens heeft,
waar de systeemafdichting op kan worden aangesloten.
Vanwege de verschillende uitvoeringen van de bassins en
de verschillende afvoeren in de bassinomloop moeten in de
regel, afhankelijk van de plek, detailoplossingen verwerkt
worden.

Aansluiting op een bassin van roestvrij staal
met een zwevende dekvloerconstructie
6

4

Bassin van roestvrij staal met een brede flens, waarop de systeemafdichting
kan worden aangebracht.

5

St
7

R

1

1

Aansluiting op het roestvrij stalen bassin met Sopro
PU-Dichtlaag

2

Sopro Flex AfdichtBand ter overbrugging

3

Afdichting van de bassinomloop met Sopro Dichtlaag
Flex, overlappend verwerkt

4

Capillair dichte gietmortel met een mengsel van
Sopro Epoxy-Voorstrijk en kwartszand
Tegel verlegging met Sopro‘s No. 1 S1 Flexlijm
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F

2

D

5

3

E

6

Bewegingsvoeg gevuld met Sopro Sanitair Siliconen

7

Starre voeg met Sopro TitecVoeg®

E

Dekvloer, bijv. Sopro Rapidur® B 5

F

Tegel

St

Roestvrij stalen bassin

D

Isolatie

R

Stroken Randisolatieband
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Detailoplossingen: Aansluiting van afdichtingen
Aansluiting van systeemafdichtingen op bassins van roestvrij staal
Verwerking

1 Het voorbereiden van de dekvloer op de aansluiting met het roestvrij stalen bassin voor de afdichtingswerkzaamheden.

2 Het reinigen van de stalen flensen, filmen van olie en vet moeten
worden verwijderd.

3 Het voorstrijken van het vlak met Sopro Epoxy Voorstrijk met aansluitend het strooien van kwartszand.

4 Het beplakken van de voegen met Sopro Flex AfdichtBand als ondergrond voor de navolgende afdichting met Sopro PU-Dichtlaag.

5 Het aanwerken van de wand met de flens van het roestvrij stalen
bassin met Sopro PU-Dichtlaag.

6 De afgedichte bassinomloop met aansluiting op het roestvrij stalen bassin. De afdichting van Sopro PU-Dichtlaag is bestrooid met
kwartszand. Klaar voor de navolgende afwerking.
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Verlegging van mozaïek
Mozaïek/glasmozaïek onderwater of duurzaam natte plekken
Er is vandaag de dag een grote hoeveelheid mozaïek op de
markt die speciaal voor de bouw van zwembaden alsook
voor de vormgeving van wellness worden aangeboden. Ten
eerste omdat er qua kleur onbegrensde vormen uitgevoerd
kunnen worden, ten tweede omdat bijna alle vormen probleemloos met de kleine steentjes zijn te betegelen.
Mozaïek wordt van verschillende materialen gemaakt
(natuursteen, keramiek, glas, etc.) – voor alle materialen
geldt in gelijke mate, dat wanneer ze onderwater respectievelijk op continu natte plekken gebruikt worden, ze niet aan
de achterzijde (papierkunststofnet) aangehecht mogen zijn.
De praktijk heeft aangetoond dat de lijm die door fabrikanten gebruikt wordt vaak niet waterbestendig is en dat
daardoor de steentjes hun hechtverband met de tegellijm
verliezen en afzonderlijk uit het tegelwerk kunnen vallen.
Voor de aangesproken plekken mag vanwege de genoemde
reden alleen mozaïek gebruikt worden dat aan de voorzijde
is aangehecht. Dit heeft als voordeel, dat de tegellijm een
optimale verbinding met de mozaïeksteentjes kan aangaan.

Mocht er glasmozaïek gebruikt worden, dan moet er tijdens
het planningsgesprek op gewezen worden, dat deze enkel
met reactieharslijmen resp. veredelde, hydraulisch afbindende lijmen te verleggen is. Dit is men aan het bijzondere
oppervlak van glas verschuldigd. Mogelijk, resulterende
voor- en nadelen moeten in een overleg duidelijk gemaakt
worden. Om optische waardevermindering door zichtbare
lijmkammen te voorkomen, moet de aangetrokken lijm voor
de verlegging glad worden gestreken.
Opmerking:

st confo
te

rm

Ge

mozaïek kan niet, zoals onderwater is vereist, met de
gecombineerde methode worden gelegd..

DI
N

04

C2 TE S1
E N 12 0

✚
Losgeraakte glazen mozaïekstenen op het bekkenhoofd.

Sopro‘s No. 1
S1 Flexlijm
Wand en vloer

10% Sopro
FlexDispersie
(bij de verlegging
van glasmozaïek)

of

88

E N 13 8

Sopro
Voeg Epoxy
Lijmen en voegen
in één keer mogelijk

DI

DI

N

EN 120

04

R2 T RG

N

R2 RG
DI
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EN 120
04

De steentjes verliezen
hun hechting en laten los.

N

DI

Water dringt door en lost
de lijm van het net op

N

88

Mozaïek aangehecht op
de achterzijde.

E N 13 8

Sopro
Voeg Epoxy plus
Lijmen en voegen
in één keer mogelijk
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Keuze van het afdichtingssysteem
De keuze van het juiste afdichtingssysteem is afhankelijk van het latere badwater en zijn mogelijke agressiviteit.
Op basis van aanwezige waarden van de wateranalyse wordt besloten tussen cementgebonden systemen of reactiehars.
Komt uit de wateranalyse naar voren dat een cementgebonden systeem gebruikt gaat worden, dan geeft dat de volgende
opbouw:

1. Cementgebonden Systeem
• Vormgeving
• Voorstrijk
• Systeemafdichting
• Verlijmen
• Voegen

Verwerking: Cementgebonden Systeem

Opmerking:
Bij toepassing van Sopro Turbo Dichtlaag 2-K kan het
bassin al na 3 dagen gevuld worden!

1 Aanbrengen van Sopro Dichtlaag Flex 1-K in twee arbeidsgangen
door middel van de spuiten.

2 Met Sopro Dichtlaag Flex 1-K afgedicht bassin voor het testen van
de dichtheid.

3 Na een geslaagde test op dichtheid: verlegging van de tegels met
een hydraulisch afbindende tegellijm met de Buttering-Floating-Methode.

4 Voegen van
TitecVoeg®.

het

oppervlak

met

zwaar

belastbare

Sopro
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Wahl des Abdichtungssystems
Systeemopbouw Zwembad
(normaal drinkwater)

Productaanbeveling

Opbouw cementgebonden
grond

st confo
te

rm

Ge

Onder

C2 TE S1
DI
N

Sopro Voorstrijk

04

ijk

r
Voorst

E N 12 0

ag

Krasla

c

sel/stu

Smeer

Sopro‘s No. 1
S1 Flexlijm

Sopro
Zwembad stuc

ijk

r
Voorst

Sopro Voorstrijk

g

ichtlaa

1. Afd

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

g

ichtlaa

2. Afd

Sopro
TurboDichtlaag 2-K

Sopro Dichtlaag
Flex 1-K

tlaag

st confo
te

rm

Ge

Contac

Sopro
Dichtlaag
Flex 2-K

Sopro ZR Turbo XXL

DI
N

04

C2 TE S1
E N 12 0

+10%

ng

i
Verlijm

Wateropname

N

I

I

EN 138

hoge

Slijtvastheid

WA
gereduceerde

D

D

N

st confo
te

Wateropname

88

gereduceerde

88

WA

Sopro megaFlex TX
zeer flexibele reactive
cementgebonden
Dunbedmortel
Ge

hoge

Slijtvastheid

Sopro FlexDispersie
(enkel bij glasmozaïek,
zie ook hoofdstuk 2)

rm

st confo
te

rm

Ge

Sopro‘s No. 1
S1 Flexlijm
met de gecombineerde methode

EN 138

Voeg
Sopro TitecVoeg®
plus
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Systeemafdichting met tegels en platen

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de stalen betonwand
en vloeren:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Maak de betonnen wand- en vloeroppervlakken voor het aanbrengen van de volgende opbouw vrij van adhesiereducerende
stoffen en wrijf ze op tot de kern door te stralen. Reinig vervolgens oppervlakken grondig van grof vuil en stofresten. Haal
materiaal op en gooi het weg.
Een oppervlaktetreksterkte van het beton van ten minste 1,5 N /
mm² moet worden aangetoond door een sterktetest uit te voeren. Het onderzoeksverslag moet aan de klant worden voorgelegd.
020

Voorstrijken van wanden en vloeren:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op zuigende ondergronden (dekvloeren, stuc, droge bouwmaterialen)
als voorbehandeling voor de opname van de navolgende dunbedlijm of systeemafdichting. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
030

Uitvlakken wand:

m²

Vervaardigen van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uithardende dunbedlijm met de minimale kwaliteit C2 volgens DIN EN 12 004
op staalbeton wanden. Voor een optimale hechting van de navolgende smeermassa moet de dunbedlijm met een 6 – 8 mm tanding opgezet worden en laten uitharden.
Vervaardigen van een uitvlaklaag goedgekeurd voor zwembadconstructie (laagdikte 3 - 30 mm) met hydraulisch hardende, vezelversterkte cementmortel zonder toevoeging van gehydrateerde kalk met de
spray- of plamuurmethode. Oppervlak van de egalisatiemassa even
afrijen en glad strijken. Smeerlaag op een coronaire manier rondom
openingen uitsparen en in een hoek van 45 ° stellen. Verwijder vervolgens de profielen, spatel de gebieden gelijkmatig af. Voer professionele
nabehandeling uit, de smeerlaag beschermen d.m.v. nabevochtigen
tegen te snel drogen.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro Zwembadstuc (SBP 474).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

040

Hoeveelheid
Systeemdekvloer op bekkenvloeren:

Een
heid
m²

Snelhardende cement dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25
mm) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3
en DIN EN 13 813 als onderconstructie voor volgende vloerconstructies om een vlakheid te bereiken die nodig is voor het leggen van een dunbed.
Vervaardiging met snelhardende dekvloermortel van speciaal
met kunststof bewerkt bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een
mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 in gewichtsdelen.
Voorbehandeling van de ondergrond met een op epoxy gebaseerde hechtbrug. Verwerking van het dekvloermateriaal met de
hechtbrug „nat-in-nat“. Plaats de dekvloer in het bereik van de
vloerinlaten in een hoek van ca. 45 °. Verdicht de dekvloer en
het oppervlak voor de het aanbrengen van systeemafdichting
met betegeling even en glad afrijen.
Dikte van dekvloer in het midden _______ mm. Afschot ____ %.
Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8,
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522).
050

fijne smeerlaag:

m²

Maak een fijne smeerlaag (laagdikte 1 - 5 mm) op wand- of
vloeroppervlakken met een flexibele, hydraulisch uithardende
dunbedmortel van minimale kwaliteit C2 S1 conform DIN EN 12
004, voor de opname van een systeemafdichting met tegels in
een dunbed.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400).
060

Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder
afdichtflens (bijzondere constructie):
Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapende beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm,
diepte ongeveer 30 mm.
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zonder vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken.
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen.
Capillair brekende smeerlaag (minimaal afsluitend met uitvlaklaag) maken door de kraag te vullen met standvaste
epoxyharsmortel. Materiaal grondig verdichten. De systeemafdichting in drie lagen verbinden onder inleggen van een alkalibestendig glasgaas als versterking.
Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Sopro Wapening (AR 562).
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Systeemafdichting met tegels en platen

Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

070

Hoeveelheid
Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder
afdichtflens (bijzondere constructie):

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

St.

Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapende beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm,
diepte ongeveer 30 mm.
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zonder vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken.
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen.
Capillair brekende gietsel maken door het vullen van de uitsparing met vloeibare epoxyharsmortel van bouwhars, vuurgedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm en kristalkwartszand 0,06 – 0,2
mm in de mengverhouding 1 : 1 : 1 in ruimtedelen. Het oppervlak van het gietsel zanden. Aansluiting van de systeemafdichting in drie stappen onder inlage van een alkalibestendig glasgaas als versterking.
Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Sopro Wapening (AR 562).
080

Finse goot: Modelleren van de goot en de bekkenopstand:

lfm

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uithardende dunbedmortel van de minimale kwaliteit C2 S1 volgens
DIN EN 12 004 op gootgebieden en in het bekkengebied. Voor
een optimale hechting van de latere smeerlaag moet de dunbedmortel met een vertanding van 6 - 8 mm worden opgezet.
Tanding staan en laten uitharden.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400).
Maken van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte 3 30 mm) met hydraulisch uithardende cementmortel, geschikt
voor zwembadconstructies. Oppervlak van de egalisatiemassa
vlak afrijen en glad maken.
Materiaal: Sopro Zwembad stuc (SBP 474).
090

Finse goot: Modelleren van de goot
en de bekkenopstand – vanaf 25 mm:

lfm

Aanbrengen van een hechtbrug gemaakt van epoxyhars. Maken
van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte ≥ 25 mm)
met cementgebonden snelle dekvloer in „nat-in-nat“ epoxyhars.
Materiaal goed verdichten, even afrijen en glad maken.
Materiaal: Sopro Rapidur® M5 (747),
Sopro Rapidur® B5 (767),
Dekvloerzand 0/8 mm,
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG522).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

100

Hoeveelheid
Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het
bekkenomgang:

Een
heid
lfm

In het gebied boven de bouwdeel scheidingsvoeg tussen het
bekkenkop en de bekkenomgang systeem conform afdichtband
op stofvrij en voorgestreken ondergrond kleven. Voer dubbele
overlappingen uit. Afdichband volledig afdekken met afdichtingsmateriaal. De voeg moet eerst worden opgevuld met een
voldoende brede isolerende strook.
Materiaal: Sopro Afdichtband (DB 438)
110

Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het
bekkenomgang (OW-gebied):
Het vullen van de bouwdeelvoeg met drukstabiele Styrodur.
Aanbrengen van een epoxyharsprimer op aangrenzende gebieden van de voeg, als een voorbereidende maatregel voor de
daaropvolgende polyurethaan vloeibare harsafdichting. Verse
voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 - 0,3mm bestrooien. Neem na het uitharden onvoldoende gebonden kwartskorrels op en gooi ze weg.
In het gebied boven de bouwdeel scheidinhsvoeg in het bassin
van het zwembad, dubbelzijdig met vlies bekleed afdichtband
op een stofvrije en voorgestreken ondergrond met afdichtingsmateriaal vastzetten. Voer dubbele overlappingen uit. Het
afdichtband dient slechts als een drageroppervlak en moet volledig worden bedekt met een laag op polyurethaan gebaseerde
reactieharsverbindingafdichtmiddel. Breng na het drogen een
tweede afdichtband aan en dek af met nog een laag van de
reactieharsafdichting. Strooi de afdichting in verse staat in met
vuurgedroogd kwartszand 0.1 - 0.3mm.
De werkelijke oppervlakte-afdichting wordt over de afgedichte
bouwdeelvoeg gevoerd.
Breedte Afdichtband: _____ cm.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro AEB® (AEB 640),
Sopro PU-VlakkenDicht Wand (PU-FD 570),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

120

Hoeveelheid
Vervaardigen van de systeemafdichting –
Wand en vloer:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Bekleed de bekkenwand, de bekkenbodem en de bekkenkop
met een flexibele minerale afdichtlaag in drie bewerkingen met
behulp van de smeer- of sproeimethode.
De toepassing van elke laag moet zonder fouten en in een uniforme dichtheid worden uitgevoerd. Lagen laten drogen. Totale
droge laagdikte min. 2,5 mm.
Voor het afdichtmateriaal moet het algemene bouwtoezichtelijk
onderzoekscertificaat (abP) voor vochtbelastingsklasse B conform
DIBt Bouwreglement A worden ingediend.
Materiaal: Sopro Turbo DichtLaag-2K (TDS 823).
130

Bewapeningsinlage in hoeken:

lfm

Neem in het gebied van hoeken en randen in het onderwatergebied alkalibestendig glasweefsel op als versterking in de eerste
afdichtingslaag.
Materiaal: Sopro Bewapening (AR 562).
140

Documentatie van de laagdikten:

St.

Nadat de systeemafdichting is uitgehard, moet deze willekeurig
worden gecontroleerd op de vereiste minimale laagdikten. De
selectie van de testcentra wordt uitgevoerd door de AG, de test
wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de AG. De test moet
overeenkomstig worden geregistreerd en het testrapport moet
aan de AG worden overhandigd. Na het testen moeten de punten met afdichtingsmateriaal overlappend in twee lagen worden
bedekt.
150

De handgreep of gootstenen zetten in het middelbed:

lfm

Het volzat zetten van de bekkenkopdelen / gootstenen / handgrepen op de systeemafdichting met hydraulisch uithardende,
trassbevattende, flexibele middelbedmortel (laagdikte 5 - 20
mm) met de Buttering-Floating-Methode.
Materiaal: Sopro MiddelBedmortel flex (MB 414).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

160

Hoeveelheid
Capillair brekende voegvulling achter de overstromende
goot:

Een
heid
lfm

Capillair brekende voegvulling aan de bekkenomloopkant van
het keramische overloopkanaal vervaardigen met epoxyharsspecie, gemaakt van bouwhars en vuurgedroogd kwartszand van
0,4 - 0,8 mm en 0,06 - 0,2 mm in een mengverhouding van
1 : 1 : 1. Om het uitlopen van de gietmassa te voorkomen,
moeten de voegen van de goot van tevoren worden gesloten.
Het oppervlak van het gietsel moet worden geschuurd met vuurgedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm.
Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),
Sopro Kwartszand grof (QS 511).
170

Zetten en verleggen van wand- en vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slipweerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Grotendeels vrij van holle ruimten zetten en verleggen van
tegels in een dunbed met de Buttering-Floating-Methode (of
vloeibedmethode) op wand- en vloeroppervlakken met systeemafdichting door middel van een hydraulisch verhardende,
flexibele dunbedmortel. C2 FT S2 conform DIN EN 12 004.
Tegeloppervlakken voegen met hydraulisch uithardende voeg
voor zware belasting. Voegmortel met hoge slijtvastheid CG2
WA conform DIN EN 13 888, bestand tegen stoomreiniging.
Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ .
Materiaal: Wand en vloer:
Sopro‘s megaFlex S2 TX (MEG 667),
Sopro TitecVoeg® breed (TFb).
180

Bewegingsvoeg profielen
Het zetten van voor onderwater geschikte bewegingsvoeg profielen in het gebied van de bouwdeelscheiding tussen de bekkenhoofd en bekkenomgang.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, cementgebonden
Pos.

190

Hoeveelheid
Aansluitvoegen sluiten:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

lfm

Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen. De voegranden voorbehandelen met voor onderwater
geschikte primer.
Material: Sopro Sanitair Siliconen,
Sopro Primer UW (UW 025).
De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Rapidur® B5 (760)
Sopro Rapidur® M5 (747)
Sopro Zwembadstuc (SBP 474)
Sopro Kwartszand grof (QS 511)
Sopro Kwartszand fijn 0,3 – 0,5 mm (QS 507)
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607)
Sopro Bouwhars (BH 869)
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522)
Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro Bewapening (AR 562)
Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500)
Sopro Afdichtband (DB 438)
Sopro AEB® (AEB 640)
Sopro Turbo Dichtlaag (TDS 823)
Sopro Middelbedmortel flex (MB 414)
Sopro‘s megaFlex S2 TX (MEG 667)
Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400)
Sopro TitecVoeg® breed (TFb)
Sopro Sanitair Siliconen
Sopro Primer UW (025).
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Keuze van het afdichtingssysteem
Als uit de wateranalyse blijkt dat het badwater agressieve, voor beton gevaarlijke substanties bevat, dan moet de verdere
opbouw van het bassin met reactiehars worden uitgevoerd.

2. Reactieharssysteem
• Vormgeving
• Voorstrijk
• Systeemafdichting
• Verlijmen
• Voegen

Verwerking van reactieharsen
De reactieharsafdichtingsopbouw bestaat uit een laag voorstrijk en het aanbrengen van een afdichting.
Reactiehars heeft een minimale temperatuur van +10°C op
de bouwplaats nodig, om zeker verwerkt te kunnen worden
(na te kijken bij bouw gedurende de winter).

Vaststelling van het dauwpunt
Definitie dauwpunt:
Het dauwpunttemperatuur is die temperatuur, bij welke de
max. verzadiging van de lucht met waterdamp bereikt is.

Om een zekere uitvoering van de afdichtwerkzaamheden te
kunnen waarborgen, moet aan het begin de bouwdeeltemperatuur, luchtvochtigheid en luchttemperatuur van het
dauwpunt vastgesteld worden. Hierdoor wordt zeker
gesteld, dat zich op het moment van aanbrengen geen
condensatie opbouwt die de hechtingsverbinding negatief
kan beïnvloeden.

Daalt de temperatuur onder het dauwpunt, dan treedt condenswatervorming op (nevel).

Bij de vorming van dauwwater mogen de werkzaamheden
niet plaats vinden.

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

Meting van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.
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Berekening dauwpunt

Luchttemperatuur

Dauwpunttemperaturen in °C bij een relatieve luchtvochtigheid van

(°C)

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

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

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

10

-1,26

+0,02

+1,31

+2,53

+3,74

+4,79

+5,82

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

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

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

19

6,80

8,33

9,75

11,09

12,26

20

7,73

9,30

10,72

12,00

13,22

21

8,60

10,22

11,59

12,92

22

9,54

11,16

12,52

13,89

23

10,44

12,02

13,47

24

11,34

12,93

14,44

25

12,20

13,83

26

13,15

27

14,08

28
29

85%

90%

95%

-0,98

-0,26

+0,47

+1,20

+0,78

+1,62

+2,44

+3,20

+2,72

+3,62

+4,48

+5,38

+4,77

+5,66

+6,48

+7,32

+6,79

+7,65

+8,45

+9,31

+8,69

+9,60

+10,48

+11,33

+10,71

+11,64

+12,55

+13,36

+11,69

+12,62

+13,52

+14,42

12,66

+13,52

14,58

15,54

12,54

13,57

14,50

15,36

16,19

13,48

14,56

15,41

16,31

17,25

13,37

14,49

15,47

16,40

17,37

18,22

14,40

15,48

16,46

17,40

18,36

19,18

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

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

15,37

16,69

17,99

19,11

20,24

21,35

22,27

23,30

24,22

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

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:
Luchttemperatuur: (meten)
Rel. luchtvochtigheid: (meten)
Ondergrondtemperatuur: (meten)
Dauwpunttemperatuur: (aflezen)
wanneer ondergrondtemperatuur
min. +3 °C boven dauwpunttemp.:

+10 °C
70 %
+9 °C
+4,8 °C

➥ 7,8 °C < 9 °C

Applicatie mogelijk!

80%

Voorbeeld 2:
Luchttemperatuur: (meten)
Rel. luchtvochtigheid: (meten)
Ondergrondtemperatuur: (meten)
Dauwpunttemperatuur: (aflezen)
wanneer ondergrondtemperatuur
min. +3 °C boven dauwpunttemp.:

+27 °C
75 %
+22 °C
+22,2 °C

➥ 25,2 °C > 22 °C

Applicatie niet mogelijk!
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Keuze van het afdichtingssysteem
Systeemopbouw zwembad
(thermaal- en zout water)

Productaanbeveling

st confo
te

rm

Ondergrond

Ge

Opbouw reactieharssysteem

DI
N

04

C2 TE S1
E N 12 0

Sopro Voorstrijk

Voorstrijk

Sopro‘s No. 1
S1 Flexlijm

Krassmering

Sopro
Zwembadstuc

Smeersel/stuc

Voorstrijk

Sopro
Epoxy Voorstrijk

Sopro
Kwartszand fijn

1. Afdichtlaag

Bewapening

N

Sopro
Kwartszand grof

EN 120

E N 12 0

N

E N 13 8

R2 RG
N

88

88

E N 13 8

DI

DI

N

DI

DI

R2 T RG

N

EN 120

04

04

N

EN 120

88

04

R2 T RG
DI

DI

N

Sopro PUVlakkenDicht
Contrastkleur

04

R2 T

Sopro
PU-VlakkenDicht
Wand
Sopro
PU-VlakkenDicht Vloer

DI

st confo
te

rm

Verlijming

Ge

2. Afdichtlaag

E N 13 8

Sopro
DunbedEpoxy

Voeg

270

Sopro
VoegenEpoxy

Sopro VoegenEpoxy plus

Sopro
VoegenEpoxy
speciaal
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Keuze van het afdichtingssysteem
Verwerking: Reactieharssysteem
Voor de afdichtingswerkzaamheden moeten alle vlakken recht zijn, kanten worden gebroken en mogelijke gaten afgesmeerd worden

1 Voorstrijken van de oppervlakken met Sopro Epoxy Voorstrijk.
Verbruik afhankelijk van het absorptiegedrag van de ondergrond.

2 Bestrooien van de verse Sopro Epoxy Voorstrijk met Sopro kwartszand fijn.

3 Bewerken van de geschuurde, droge oppervlakken met korundsteen.

4 Opname van wapeningsweefsel in de systeemafdichting in het onderwatergebied.

5 Zorgvuldige menging van Sopro PU-VlakkenDicht met omgieten en
tweede menging

6 Afdichting van een zwembad met Sopro PU-VlakkenDicht
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Keuze van het afdichtingssysteem
Verwerking: reactieharssysteem

7 Afdichten van een vloer met Sopro PU-VlakkenDicht vloer.

8 Sopro PU-Vlakkendicht Contrastkleur kan toegevoegd worden aan het
afdichtingsmateriaal, om een beter kleurcontrast tussen laag 1 en laag
2 te verkrijgen.

9 De Sopro PU-Vlakkendicht Contrastkleur word gemengd bij de Sopro
PU- Vlakkendicht – er ontstaat een grijze kleur.

10 Afstrooien van de met Sopro PU-VlakkenDicht wand afgedichte
vlak met kwartszand door middel van een trechterpistool.

11 Test van de gehele dikte van de systeemafdichting.

12 Test op dichtheid (minimaal 14 dagen).

Opmerking: Alle reactieharsmaterialen moeten zorgvuldig gemengd worden. Na de eerste menging moet het materiaal in een nieuwe verpakking gedaan worden en opnieuw gemengd worden.
Speciaal bij de verwerking van Sopro PU-Vlakken Dicht moet men erop letten, dat het tijdvenster tussen de eerste en
de tweede applicatie maximaal 12 – 36 uur bedraagt.
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, Reactiehars
Pos.

010

Hoeveelheid
Voorbereiding van de stalen betonnen wanden
en vloeren:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Betonnen wanden en vloeren voor de opname van navolgende
opbouw van hechtingsverminderende stoffen bevrijden en door
stralen poriën diep opruwen. Vlakken aansluitend van grote vervuiling bevrijden en restanten stof grondig afzuigen. Materiaal
afnemen en verwijderen.
Het beton moet een oppervlakte vastheid van minstens 1,5 N/
mm² hebben en moet door middel van een trekproef worden
vastgesteld. Het testprotocol moet worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.
020

Voorstrijken van de wanden en vloeren:

m²

Aanbrengen van een voorstrijk op basis van kunsthars op de
ondergrond van staalbeton. Voorstrijk laten drogen.
Materiaal: Sopro Voorstrijk (GD 749).
030

Uitvlaklaag wand:

m²

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch verhardende dunbedmortel met een minimale kwaliteit van C2 S1
conform DIN EN 12 004 op wanden van staalbeton. Voor een
optimaal verband met de navolgende spachtelmassa moet de
dunbedmortel met een 6 – 8 mm tanding worden opgezet.
Tanding laten staan en laten uitharden.
Het maken voor een voor de zwembadbouw toegestane
uitvlaklaag (laagdikte 3 – 30 mm) met hydraulisch verhardende,
met vezel versterkte cementmortel zonder toevoeging van kalkhydraat spuit- of smeermethode. Oppervlakken van de uitvlaklaag even afrijen en gladmaken. Afsmeringen rondom doorvoeren kransvormig om de doorvoeren uitsparen en met een hoek
van 45° afstellen. Stucprofielen aansluitend verwijderen, de plekken zorgvuldig bijsmeren.
Vakkundige nabehandeling uitvoeren, de smering door nabevochtigen voor een te snelle uitdroging beschermen.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400),
Sopro Zwembadstuc (SBP 474).
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Voorbeeldspecificaties - dekvloer, afdichting en betegeling
DIN 18 535 Afdichting van reservoirs en bekkens, Reactiehars
Pos.

040

Hoeveelheid
Systeemdekvloer op bekkenvloeren:

Een
heid
m²

Snelhardende cement dekvloer als systeemdekvloer (d ≥ 25
mm) van minimale kwaliteit CT-C45-F7 conform DIN 18 560-3
en DIN EN 13 813 als onderconstructie voor volgende vloerconstructies om een vlakheid te bereiken die nodig is voor het leggen van een dunbed.
Vervaardiging met snel verhardende dekvloermortel van speciaal
met kunststof bewerkt bindmiddel en dekvloerzand 0/8 in een
mengverhouding van 1: 4 tot 1: 5 in gewichtsdelen.
Voorbehandeling van de ondergrond met een op epoxy gebaseerde hechtbrug. Verwerking van het dekvloermateriaal met de
hechtbrug „nat-in-nat“. Plaats de dekvloer in het bereik van de
vloerinlaten in een hoek van ca. 45 °. Verdicht de dekvloer en
het oppervlak voor de het aanbrengen van systeemafdichting
met betegeling even en glad afrijen.
Dikte van dekvloer in het midden _______ mm. Afschot ____ %.
Materiaal: Sopro Rapidur® B5 (767), Dekvloerzand 0/8,
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522).
050

fijne smeerlaag:

m²

Maak een fijne smeerlaag (laagdikte 1 - 5 mm) op wand- of
vloeroppervlakken met een flexibele, hydraulisch uithardende
dunbedmortel van minimale kwaliteit C2 S1 conform DIN EN 12
004, voor de opname van een systeemafdichting met tegels in
een dunbed.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400).
060

Aansluiting van de afdichting op wanddoorvoeren zonder
afdichtflens (bijzondere constructie):
Vrijleggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapende beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm,
diepte ongeveer 30 mm.
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zonder vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken.
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen.
Capillair brekende smeerlaag (minimaal afsluitend met uitvlaklaag) maken door de kraag te vullen met standvaste
epoxyharsmortel. Materiaal grondig verdichten. De systeemafdichting in drie lagen verbinden onder inleggen van een alkalibestendig glasgaas als versterking.
Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Sopro Wapening (AR 562).
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070

Hoeveelheid
Aansluiting van de afdichting op doorvoeren in vloeren:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

St.

Vrij leggen van een kraag door het uitbeitelen van het gewapende beton rondom de doorvoering. Breedte ongeveer 50 mm,
diepte ongeveer 30 mm.
Verwijder losse onderdelen. Oppervlak van de doorvoering met
grof schuurpapier opschuren en schoonmaken met aceton zonder vet. Minerale ondergronden met epoxyhars voorstrijken.
PVC- en roestvrijstalen oppervlakken voorbehandelen met
epoxyhars voorstrijk. Zand verse voorstrijk met vuurgedroogd
kwartszand 0.1 - 0.3mm en laat drogen.
Capillair brekende gietsel maken door het vullen van de uitsparing met vloeibare epoxyharsmortel van bouwhars, vuurgedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm en lristalkwartszand 0,06 – 0,2
mm in de mengverhouding 1 : 1 : 1 in ruimtedelen. Het oppervlak van het gietsel zanden. Aansluiting van de systeemafdichting in drie stappen onder inlage van een alkalibestendig glasgaas als versterking.
Materiaal: Sopro Bouwhars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Dichtlaag Flex 1-K (DSF 523),
Sopro Wapening (AR 562).
080

Finse goot: Modelleren van de goot en de bekkenopstand:

lfm

Het maken van een contactlaag van flexibele, hydraulisch uithardende dunbedmortel van de minimale kwaliteit C2 S1 volgens
DIN EN 12 004 op gootgebieden en in het bekkengebied. Voor
een optimale hechting van de latere smeerlaag moet de dunbedmortel met een vertanding van 6 - 8 mm worden opgezet.
Tanding staan en laten uitharden.
Materiaal: Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400).
Maken van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte 3 30 mm) met hydraulisch uithardende cementmortel, geschikt
voor zwembadconstructies. Oppervlak van de egalisatiemassa
vlak afrijen en glad maken.
Materiaal: Sopro Zwembad stuc (SBP 474).
090

Finse goot: Modelleren van de goot
en de bekkenopstand – vanaf 25 mm:

lfm

Aanbrengen van een hechtbrug gemaakt van epoxyhars. Maken
van de modellering of hoogtecompensatie (laagdikte ≥ 25 mm)
met cementgebonden snelle dekvloer in „nat-in-nat“ epoxyhars.
Materiaal goed verdichten, even afrijen en glad maken.
Materiaal: Sopro Rapidur® M5 (747),
Sopro Rapidur® B5 (767),
Dekvloerzand 0/8 mm,
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG522).
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100

Hoeveelheid
Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg:

Een
heid
lfm

In het gebied boven de bouwdeel scheidingsvoeg tussen het
bekkenkop en de bekkenomgang zelfklevend afdichtband op
stofvrije en voorgestreken ondergrond plakken. Afdichtband volledig met afdichtingsmateriaal bedekken.
Materiaal: Sopro Flex AfdichtBand (FDB 524).
110

Afdichtband over bouwdeel scheidingsvoeg naar het
bekkenomgang (OW-gebied):
Het vullen van de bouwdeelvoeg met drukstabiele Styrodur.
Aanbrengen van een epoxyharsprimer op aangrenzende gebieden van de voeg, als een voorbereidende maatregel voor de
daaropvolgende polyurethaan vloeibare harsafdichting. Verse
voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 - 0,3mm bestrooien. Neem na het uitharden onvoldoende gebonden kwartskorrels op en gooi ze weg.
In het gebied boven de bouwdeel scheidinhsvoeg in het bassin
van het zwembad, dubbelzijdig met vlies bekleed afdichtband
op een stofvrije en voorgestreken ondergrond met afdichtingsmateriaal vastzetten. Voer dubbele overlappingen uit. Het
afdichtband dient slechts als een drageroppervlak en moet volledig worden bedekt met een laag op polyurethaan gebaseerde
reactieharsverbindingafdichtmiddel. Breng na het drogen een
tweede afdichtband aan en dek af met nog een laag van de
reactieharsafdichting. Strooi de afdichting in verse staat in met
vuurgedroogd kwartszand 0.1 - 0.3mm.
De werkelijke oppervlakte-afdichting wordt over de afgedichte
bouwdeelvoeg gevoerd.
Breedte Afdichtband: _____ cm.
Materiaal: Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522),
Sopro AEB® (AEB 640),
Sopro PU-VlakkenDicht Wand (PU-FD 570),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507).
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120

Hoeveelheid
Vervaardigen van de systeemafdichting wand en vloer:

Een
heid

Eenheids
prijs

Totaal
bedrag

m²

Aanbrengen van een Epoxyhars voorstrijk op de wand van het
bekken, de vloer alsook de kop, als voorbereidende maatregel
voor de aansluitende afdichting met polyurethaan vloeibare
hars.
Verse voorstrijk met vuurgedroogd kwartszand 0,1 – 0,3 mm
bestrooien. Na uitharding ontoereikend ingebonden kwartskorrels opnemen en verwijderen. Voorgestreken oppervlakken met
polyurethaan-vloeibare hars in minstens twee arbeidsgangen
afdichten. Het afdichtingsmateriaal met de tanding opsmeren
(vloeibaar afdichtingsmateriaal op vloeren met de tanding verdelen en door middel van een stekelwals ontluchten). Iedere laag
moet zonder fouten en met gelijkmatige dikte worden aangebracht. Laten drogen. Gezamelijke droge laagdikte minstens
1,0 mm. De laatste afdichtingslaag met kwartszand met korrel
0,4 – 0,8 mm bestrooien.
Na uitharding niet ingebonden kwartszand grondig opzuigen en
verwijderen. Voor het afdichtingsmateriaal gelden de algemene
bouwtoezichtelijke testenrapporten (abP) voor de vochtigheidsbelastingsklasse B is conform DIBt bouwregellijst A voor te leggen.
Materiaal: Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522),
Sopro Kwartszand fijn (QS 507),
Sopro Kwartszand grof (QS 511),
Sopro PU-VlakkenDicht Wand/vloeren (PU-FD 570/571)
Sopro PU-VlakkenDicht contrastkleur. (KF 572)
130

Bewapeningsinlage in hoeken:

lfm

Neem in het gebied van hoeken en randen in het onderwatergebied alkalibestendig glasweefsel op als versterking in de eerste
afdichtingslaag.
Materiaal: Sopro Bewapening (AR 562).
140

Documentatie van de laagdikten:

St.

Nadat de systeemafdichting is uitgehard, moet deze willekeurig
worden gecontroleerd op de vereiste minimale laagdikten. De
selectie van de testcentra wordt uitgevoerd door de AG, de test
wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de AG. De test moet
overeenkomstig worden geregistreerd en het testrapport moet
aan de AG worden overhandigd. Na het testen moeten de punten met afdichtingsmateriaal overlappend in twee lagen worden
bedekt.
150

De handgreep of gootstenen zetten in het middelbed:

lfm

Zetten van de zwembadkoppen met middelbedlijm op basis van
epoxyhars. Het te verleggen vlak en de achterkant van de bekkenkopstenen met epoxyhars voorstrijk voorstrijken. Verwerking
met epoxyhars mortel gebeurt „nat in nat”.
Materiaal: Sopro Epoxy Mortel (EE 771),
Sopro Epoxy-Voorstrijk (EPG 522).
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160

Hoeveelheid
Capillair brekende voegvulling achter de overstromende
goot:

Een
heid
lfm

Capillair brekende voegvulling aan de bekkenomloopkant van
het keramische overloopkanaal vervaardigen met epoxyharsspecie, gemaakt van bouwhars en vuurgedroogd kwartszand van
0,4 - 0,8 mm en 0,06 - 0,2 mm in een mengverhouding van
1 : 1 : 1. Om het uitlopen van de gietmassa te voorkomen,
moeten de voegen van de goot van tevoren worden gesloten.
Het oppervlak van het gietsel moet worden geschuurd met vuurgedroogd kwartszand 0,4 – 0,8 mm.
Materiaal: Sopro BouwHars (BH 869),
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607),
Sopro Kwartszand grof (QS 511).
170

Zetten en verleggen van wand- en vloertegels:
tegel merk:
tegel soort:
tegel formaat:
tegel kleur:
slipweerstand:

m²

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Zetten en verleggen van tegels in een dunbed met de ButteringFloating-Methode op wanden en vloeren met Systeemafdichting
met Epoxyharslijm R2 T conform DIN EN 12 004.
Tegeloppervlakken met reactieharsvoegmortel RG conform DIN
EN 13 888 voegen.
Voegbreedte _____ mm, Voegkleur ______ .
Materiaal: Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500),
Sopro VoegEpoxy (FEP)/VoegEpoxy plus (FEP plus).
180

Bewegingsvoeg profielen

lfm

Het zetten van voor onderwater geschikte bewegingsvoeg profielen in het gebied van de bouwdeelscheiding tussen de bekkenhoofd en bekkenomgang.
190

Aansluitvoegen sluiten:
Aansluit- en bewegingsvoegen met elastische, schimmelwerende
kit vullen. De zijkanten van de voegen moeten van te voren
grondig schoon gemaakt worden en tweemaal met primer te
behandelen en te laten drogen.
Materiaal: Sopro Primer UW (025),
Sopro Sanitair Siliconen.
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De volgende technische informatiebladen zijn tijdens de
verwerking van de producten in acht te nemen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sopro Rapidur® B5 (760)
Sopro Rapidur® M5 (747)
Sopro Zwembadstuc (SBP 474)
Sopro Kwartszand grof (QS 511)
Sopro Kwartszand fijn (QS 507)
Sopro Kristalkwartszand (KQS 607)
Sopro Epoxy Voorstrijk (EPG 522)
Sopro Voorstrijk (GD 749)
Sopro Bouwhars (BH 869)
Sopro Wapening (AR 562)
Sopro Flex Afdichtband (FDB 524)
Sopro PU-Vlakkendicht Wand/vloeren (PU-FD 570/571)
Sopro EpoxyMortel (EE 771)
Sopro‘s No. 1 Flexlijm (No. 1 400)
Sopro Dunbed Epoxy (DBE 500)
Sopro VoegEpoxy (FEP)/VoegEpoxy plus (FEP plus)
Sopro Primer UW (025)
Sopro Sanitair Siliconen
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