
Eigenschappen

>  Scheuroverbruggend

>  Waterdicht

>  Bescherming aan gebouwen

>  Verouderingsbestand en onrotbaar

 

Productomschrijving

BLANKE DIBA is een scheuroverbruggende afdichtingsbaan met een 
middenkern in zacht polyethyleen, aan beide zijden van een speciaal 
vliesweefsel voorzien voor de goede aanhechting van de lijmmortel. 
Het is zowel binnen als buiten in vloer- en wandbereik onder kera-
mische betegeling toepasbaar. 

 

Toepassing / Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig en zonder hoogteverschil te zijn 
waarbij in aanmerking komen : calciumsulfaat, cementgebonden, be-
ton, oude betegeling of natuursteen, andere in sanitaire cellen zoals 
badkamers, doucheruimten, zwembadboorden alsook industriebe-
reik. Ook verwarmde constructies komen in aanmerking. De onder-
grond moet droog zijn en vrij van losse onderdelen die een minder 
goede hechting zouden verzekeren. De vlakheid zal vooraf gecontro-
leerd worden en desnoods eerst uitgevlakt worden. 

 

Verwerking

Op de voorbereide ondergrond een geschikte lijmmortel volgens DIN 
EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een rechte lijmkam 4 mm uit-
kammen. De op maat versneden banen in de verse lijmmortel aan-
brengen en met een troffel goed aandrukken zodat er geen luchtbel-
len meer aanwezig zijn. Ter hoogte van de voegen met minstens 5 
cm overlapping verlijmen. Voor de stootvoegen, hoeken, overlappin-
gen, aflopen de Blanke-toebehoren gebruiken. Wanneer alles goed 
afgedicht is kan men met het verlijmen van de betegeling aanvatten. 
Meer details daarover kan u in onze verwerkingshandleiding vinden. 

TECHNISCHE FICHE

Afdichrtbaan voor „afdichtingen in overlapping“ volgens de ZDB-richtlijnen, volgens bouwnormen 
onderzocht en goedgekeurd
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Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en 
leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische 
verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren. 

Technische gegevens

Rolbreedte:  1,0 m 
Rollengte:  5,0 / 30,0 m
Dikte:   200 μ
Verbruik:   ca. 1,05 bis 1,1 m²/m²

*Toebehoren:

BLANKE DIBA 12,5    
BLANKE DIBA 15
BLANKE DIBA 20
BLANKE DIBA 12,5 CORN-A/CORN-I
BLANKE DIBA FLEX 12
BLANKE DIBA FLEX 20
BLANKE DIBA 10 SK
BLANKE DIBA 15 SK
BLANKE DIBA BM (Bodenmanschette)
BLANKE DIBA WM (wandmanschette)
BLANKE DIBA RKM (Rohrkragenmanschette)
BLANKE DIBA -COLL/DIBA COLL ZSD
   


