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PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond

Elastische afdichting van NBR voor het afdichten van leidingen en afvoeren 
vóór het leggen van keramische tegels, gres porcellanato en natuursteen. Kan 
door koud verlijmen aangebracht worden.

Aquastop Flangia verzekert van continuïteit van de vochtwerendheid ook bij 
afvoeren en doorvoeringen.

Aquastop Flangia

• Grote elasticiteit

• Totale vochtwerendheid

• Perfect aan te brengen met de eco-vriendelijke gel-
lijmen van de lijn Biogel®, met Aquastop Fix en met de 
eco-vriendelijke vochtwerende membranen Aquastop 
Nanoflex® en Nanodefense® Eco

• Voor binnen en buiten

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Waterdichte afdichting van hydraulische/elektrische installaties, doorvoeringen en afvoeren in oppervlakken buiten (balkons, terrassen) 
en hygiënische lokalen (keukens, douchebakken, baden, sauna’s).

Niet gebruiken
Voor het bevatten of voor contact met sterke oplosmiddelen (keton, esters, koolwaterstoffen).

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergronden moeten compact en glad zijn, vrij van stof, olie en vetten, en zonder broze en inconsistente delen zijn. Schuur en ontstof 
de metalen en de kunststoffen, verwijder eventuele lak, verf en fijne egalisaties. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar 
en zonder barsten. De af te dichten elementen moeten vooraf mechanisch verankerd worden op de ondergrond of moeten integraal 
opgenomen worden in de ondergrond.

Voorbereiding
De afdichting is klaar voor gebruik. Verlijm de overlappingen ter plaatse met behulp van het elastische vochtscherm Nanodefense® Eco 
of Aquastop Nanoflex®. Voor Aquastop Flangia 350x350 moet een opening gerealiseerd worden op basis van de diameter van de afvoer 
die waterdicht moet gemaakt worden, vóór het leggen.

Aanbrengen
Aquastop Flangia moet aangebracht worden op de vloer (350x350) voor het realiseren van een waterdichte verbinding met de afvoeren 
in de vloer, en op de wand (120x120) voor het realiseren van een waterdichte verbinding met doorgangen van hydraulische/elektrische 
leidingen. De elastische kit Aquastop Flangia moeten helemaal opgenomen zijn in de vochtschermlaag. Om Aquastop Flangia te 
verlijmen, moet het vochtscherm aangebracht worden met een lijmkam op de al voorbereide ondergrond; breng Aquastop Flangia aan 
met de zijde van het net naar onder gericht, in de afvoer of de leiding die waterdicht moet gemaakt worden, en druk stevig aan op het 
nog verse vochtscherm. Breng daarna een tweede vochtschermlaag aan op het weefsel zodat Aquastop Flangia helemaal wordt bedekt.

Reinigen
De gereedschappen die worden gebruikt voor het verlijmen, moeten gereinigd worden met water wanneer het vochtscherm nog vers is. 
Nadat het product is uitgehard, kan het enkel mechanisch verwijderd worden.

GEBRUIKSAANWIJZING



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
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C
- bescherm de aangebrachte band tegen beschadigen in de bouwplaats
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

Aspekt  Groene band
Houdbaarheid ≈ 24 maanden
Aard van het materiaal Thermoplastisch NBR
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard van -40 °C tot +100 °C
Aquastop Flangia 120x120:
- Verpakking dozen 20 st..
- Afmetingen ≈ 120x120 mm
- Dikte ≈ 0,6 mm
Aquastop Flangia 350x350:
- Verpakking dozen 10 st..
- Afmetingen ≈ 350x350 mm
- Dikte ≈ 0,8 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM


