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PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond

Plakband van butyl bekleed met non-woven alkalibestendig polypropyleen 
met grote hechting, achteraan voorzien van voorgesneden siliconenlaag op de 
helft van de hoogte voor omtrekvoegen in aanwezigheid van een bitumineuze 
deklaag, PVC, hout, polycarbonaat, glas, kunststof of metalen.

Aquastop BT

• Perfect compatibel met bitumineuze deklagen

• Grote elasticiteit

• Totale vochtwerendheid

PRODUCTVOORDELEN

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

Realisatie van omtrekvoegen in geval van ondergronden van bitumen, PVC, hout, polycarbonaat, glas, kunststof of metaal .

Niet gebruiken
Op onvaste, vochtige, niet schone ondergronden of ondergronden met mogelijke condens.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond
In het algemeen moeten ondergronden vrij van stof, olie en vetten zijn, droog zijn en vrij van optrekkend vocht, zonder broze of niet 
perfect verankerde delen zoals cement-, kalk- en verfresten, die volledig moeten worden verwijderd. Controleer dat de temperatuur van 
de ondergronden > +10 °C is.
Let op voor de eventuele aanwezigheid van stof of condens, die helemaal moeten verwijderd worden aangezien het plakband betreft.

Aanbrengen
Bewaar het materiaal de dag vóór het aanbrengen bij een temperatuur van > +20 °C.
De voeg wand-vloer vochtwerend maken bij aanwezigheid van een bitumineuze deklaag

1  Verwijder de onderste helft van de beschermende 
siliconenlaag en verlijm AquaStop BT op de 
dekvloer langs de voeg wand-vloer.

2  Verwijder de bovenste helft van de beschermlaag 
en kleef Aquastop BT op de wand. 

3  Klop op Aquastop BT om de verlijming op de wand 
en de vloer te garanderen. Druk stevig aan en wrijf 
glad zodat er geen vouwen in de band komen, en 
controleer dat de band is gehecht.

Bedek Aquastop BT nauwkeurig met het waterdichte membraan Aquastop Nanoflex® zowel op de wand als op de vloer.
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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 september 2018; en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; de 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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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C
- er wordt aanbevolen om het product binnen 12 maanden te gebruiken
- uit de buurt van kinderen houden
- verwijder voozichtig de siliconenlaag, zodat snijwonden worden vermeden
-  controleer dat de bitumineuze deklagen schoon zijn
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

HIGH-TECH
Lengte-breukspanning 100 N EN 12311-1
Overdwarse breukspanning 100 N EN 12311-1
Rek bij lengtebreuk 70% EN 12311-1
Rek bij overdwarse breukbelasting 70% EN 12311-1
Temperaturen aanbrengen (temperatuur van de ondergrond) +10 °C / +45 °C
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard -40 °C / +100 °C

PRESTATIES

Aspekt  butyl plakband aan een zijde bekleed met non-woven polypropyleen
Kleur grijs / wit
Breedte rol 150 mm
Lengte rol 15 m
Totale dikte 0,8 mm
Gewicht 1,45 – 1,55 g/cm3

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Het leveren en ter plaatse leggen van plakband van butyl die achteraan is voorzien van een voorgesneden siliconenlaag op de helft van 
de hoogte, bekleed met alkalibestendig non-woven polypropyleen met grote hechting type Aquastop BT van Kerakoll Spa. Bevestig de 
band op de vloer en de wand, druk hard en wrijf glad om de volledige verlijming te garanderen zonder dat er vouwen worden gevormd. 
Zorg ervoor dat de binnenste en buitenste hoeken waterdicht worden gemaakt door ter plaatse speciale delen van band te realiseren.

BESTEKTEKST

Green-Pro systeem
Verwijder de bovenste helft van de beschermlaag en kleef Aquastop BT op de wand op de bitumineuze deklaag die eerder werd gereinigd 
en gedroogd, kleef de band daarna op de vloer door de voeg wand-vloer te volgen, en klop op de band zodat de totale verlijming van de 
ondergronden wordt gegarandeerd (controleer dat de hechting is gebeurd). Glad maken en de vorming van vouwen vermijden (gebruik 
gereedschap dat de integriteit van de band niet in gevaar brengt).

1  In de aanbrengfase van het membraan de matten 
over elkaar leggen op het horizontale deel van 
Aquastop BT en een voeg realiseren van circa 5 
mm tussen matten en wand.

2  Voor het waterdicht maken van de hoek moet de 
afdichtingskit Aquastop Fix verticaal aangebracht 
worden op Aquastop BT en horizontaal op het 
aangrenzende deel van het membraan; vul de 
holle ronde nerven voor een breedte die nuttig is voor de bevestiging van Aquastop 120; positioneer de band Aquastop 120 op de 
verse afdichtingskit, druk stevig aan en wrijf glad zodat de totale afdichting van Aquastop 120 wordt gegarandeerd en de vorming 
van vouwen van de band wordt vermeden. 
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