
PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond
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Elastische waterdichte band van polyethyleen aan beide zijden bekleed met 
non-woven polypropyleen met grote hechting, voor omtrekvoegen vloer-wand 
en dilatatievoegen met Aquastop Nanoflex® en Aquastop Flex, en voor de 
afdichting van omtrekvoegen vloer-wand en tussen banen van het membraan 
Green-Pro.

Aquastop 100 is praktisch en snel aan te brengen en garandeert blijvende 
vochtwerendheid, ook bij dilatatievoegen.

Aquastop 100

• Grote elasticiteit

• Waterdicht

• Perfect toepasbaar met de eco-vriendelijke gel-lijmen van 
de lijn Biogel® en de lijn Aquastop Fix

PRODUCTVOORDELEN

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Gebruiksdoeleinden
Balkons, terrassen, zwembaden en horizontale oppervlakken buiten van alle afmetingen.

Realisatie van omtrekvoegen vloer-wand en dilatatievoegen met Aquastop Nanoflex® en Aquastop Flex en afdichting van omtrekvoegen 
vloer-wand en tussen aangrenzende banen met het breukvaste waterdichte membraan Green-Pro.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond
In het algemeen moeten de ondergronden vrij van stof, oliën en vetten zijn, droog zijn, vrij van optrekkend vocht zijn, zonder broze of niet 
perfect verankerde delen zoals cement-, kalk- en verfresten, die totaal moeten worden verwijderd.

Aanbrengen met Aquastop Nanoflex® of Aquastop Flex

Voegen wand-vloer
1  Breng de gel-adesivo Biogel® (gel-lijm) aan nabij 

de voegen, met een breedte van ongeveer 10 
centimeter, op de vloer en op de wand.

2  Bevestig AquaStop 100 op de verse Biogel® langs 
de voeg wand-vloer.

3  Druk er hard op en wrijf het glad om volledige 
verlijming te garanderen zonder dat er vouwen in 
het band komen.

Dilatatievoegen op de vloer
4  Breng de gel-adesivo Biogel® (gel-lijm) aan op 

beide zijden van de voeg, voldoende breed zodat de 
verlijming van Aquastop 100 mogelijk is. 

5  Bevestig de band op de verse gel-adesivo (gel-lijm); 
druk stevig aan en wrijf glad om de volledige verlijming van de band te garanderen zonder dat er vouwen worden gevormd. 

6  Overlap Aquastop 100 bij T-vormige kruispunten van de voegen en bij kruisingen van de voegen. 
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Volg de specifieke handelingen op om de binnen- en buitenhoeken te maken en aan te brengen

Binnenhoek
1  Snijd een strook Aquastop 100 van ongeveer 40 

cm lang, en snijd deze in het midden over de helft 
van de breedte overdwars in.

2  Vouw de strook zodanig dat een binnenhoek 
wordt gevomd waarbij de twee bases over elkaar 
heen worden gelegd.

3  Breng de gel-adesivo Biogel® (gel-lijm) aan nabij 
de hoek, met een breedte van ongeveer 10 cm, op de vloer en op de wand. Bevestig het gerealiseerde speciale deel op de verse 
en net aangebrachte Biogel®; druk stevig aan en wrijf glad zodat de volledige verlijming van Aquastop 100 wordt gegarandeerd en 
de vorming van vouwen van de band wordt vermeden. Overlap tijdens de fase van het waterdicht maken van de wand.-/vloervoeg 
Aquastop 100 ongeveer 10 cm over het speciale deel aan.

Buitenhoek
1  Snijd een strook Aquastop 100 van ongeveer 40 

cm lang, en snijd deze in het midden over de helft 
van de breedte overdwars in. Vouw de strook 
zo, dat er een buitenhoek wordt gevormd door 
de bases te openen. Breng Biogel® aan nabij de 
hoek, met een breedte van ongeveer 10 cm, op 
de vloer en op de wand, en bevestig het speciale 
deel. Druk stevig aan en wrijf glad om de volledige 
verlijming te garanderen zonder dat er vouwen in 
de band komen.

2  Snijd een strook Aquastop 100 van 14 cm lang en snijd een vierkant uit van ongeveer 7x7 cm. Bevestig het verkregen inzetstuk op de 
verse en net aangebrachte Biogel® om het eerder verlijmde speciale deel te verbinden. Druk stevig aan en wrijf glad om de volledige 
verlijming van het inzetstuk te garanderen zonder dat er vouwen in de band komen.

3  Overlap tijdens de fase van het waterdicht maken van de wand.-/vloervoeg Aquastop 100 ongeveer 10 cm over het speciale deel 
aan.

Aanbrengen met het membraan Green-Pro

Waterdicht maken van vloer-muur verbinding

De waterdichte afdichting van de omtrek moet uitgevoerd worden door de band Aquastop 100 met behulp van Aquastop Fix op het 
membraan Green-Pro te verlijmen, dat eerder op de ondergrond werd gekleefd.

Buiten- en binnenhoeken

1  Binnenhoeken: snijd een strook Aquastop 100 van 
ongeveer 20 cm lang en snijd deze overdwars in het 
midden in, voor de halve hoogte. Vouw de strook zo, 
dat er een binnenhoek ontstaat waarbij de beide 
bases over elkaar heen liggen. Breng afdichtingskit 
Aquastop Fix zowel op de muur als op de membraan 
aan met de lijmkam en zorg ervoor de circulaire 
holten te vullen.

2  Plaats het speciale stuk op de verse afdichtingskit 
en oefen een sterke druk uit op de band om 
hem glad te maken en de volledige verlijming te 
garanderen van de band en de vorming van vouwen 
te vermijden.

3  De over elkaar heen gelegde bases afdichten met 
gebruik van Aquastop Fix.

4  Het teveel aan afdichtingskit verwijderen en zorgen voor de verlijming van alle randen van de band. 

5  Buitenhoeken: realiseer een hoek zoals eerder is beschreven, en vouw hem zodanig dat een open buitenhoek wordt gerealiseerd; 
snijd een strook Aquastop 100 van 14 cm lang en snijd daarna een vierkant uit van ongeveer 7x7 cm om een L-vormig inzetstuk te 
realiseren. 

6  Bevestig het verkregen inzetstuk op de verse afdichtingskit, aangesloten op het eerder verlijmde speciale deel; voer een sterke druk 
uit en wrijf glad voor de totale afdichting zonder dat er vouwen in het band komen. 
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De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2018 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De 
technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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In geval van ondergronden van hout, polycarbonaat, glas, kunststof of metaal, moet de band Aquastop 100 verlijmd worden met Aquastop 
Nanosil, moet de afdichtingskit geëxtrudeerd worden en over het oppervlak verdeeld worden met behulp van een gladde lijmkam of een 
lijmkam met fijne vertanding (1 – 2 mm). Leg de band en druk stevig aan; vermijd onder de band ophopingen van afdichtingskit.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Levering en leggen van waterdichte polyethyleenband, op beide zijden bekleed met non-woven polypropyleen met grote hechting type 
Aquastop 100 van Kerakoll Spa. Bevestig de banden met lijm type Biogel® van Kerakoll Spa op de vloer of op de wand. Druk er hard op 
en wrijf het glad om volledige verlijming te garanderen zonder dat er vouwen in het band komen. Maak de binnen- en buitenhoeken 
waterdicht door ter plaatse speciale delen van band te maken, die met eco-vriendelijke minerale lijm moeten worden bevestigd.

BESTEKTEKST

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- niet in zonlicht bewaren
- breng het beloopbare vochtscherm onmiddellijk aan
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN
Voldoet aan EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 9025/11.01.02
HIGH-TECH
Lengte-breukspanning 300 N / 5 cm EN 12311-1
Overdwarse breukspanning 185 N / 5 cm EN 12311-1
Rek bij lengtebreuk ≈ 40% EN 12311-1
Rek bij overdwarse breukbelasting ≈ 50% EN 12311-1
Reactie op brand Klasse B2 DIN EN 4102

PRESTATIES

Aspekt  polyethyleen bekleed op beide zijden met non-woven polypropyleen
Kleur grijs
Breedte rol ≈ 140 mm
Lengte rol ≈ 30 m
Totale dikte ≈ 0,4 mm
Gewicht ≈ 30 g/m

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Waterdicht maken van de matten
1  De voegpunten in de lengterichting tussen twee 

matten: de afdichtingskit aanbrengen met een 
lijmkam over een breedte van tenminste 10 cm per 
deel langs de verbinding (voeg) en ervoor zorgen 
dat de holten van het membraan volledig opgevuld 
worden.

2  Bevestig de band op de verse afdichtingskit, druk 
stevig aan en wrijf glad om eventuele vouwen te 
verwijderen zodat de volledige afdichting van Aquastop 100 wordt gegarandeerd.

3  Verwijder eventueel naar buiten gesijpelde afdichtingskit en zorg voor het vastlijmen van de randen van de band. Controleer vaak of 
de achterkant van de band helemaal nat is.

N.B.
- Bedek de band niet met de afdichtingskit om een correcte vlakheid van de volgende verlijmde bekleding mogelijk te maken.
- De hele omtrek en alle contacten tussen de matten afdichten.
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