
Materiaaleigenschappen

> zelfklevend
> waterdicht
> flexibel

Productbeschrijving

BLANKE DISK is een bouwtechnisch gekeurd, zelfklevend, waterdicht, zeer elastisch 
en scheuroverbruggend afdichtingssysteem voor gebruik binnen, bestaande uit de 
speciale polyolefine-schuimkunststof. Aan de achterzijde is een synthetische rub-
berlijm aangebracht. De lijmlaag is afgedekt met een afscheurbare afdekfolie. Voor 
de verankering van de dunbedmortel is de voorzijde voorzien van een PP-vlies. In 
het overlappingsgedeelte is de baan aan een zijde vliesvrij, waarmee een water-
dichte voegverlijming kan worden gemaakt. Er is systeemtoebehoren beschikbaar 
dat op het product is afgestemd.

 

Ondergronden/toepassingsgebieden

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben, vlak, droog en klaar voor 
het aanbrengen van de bekleding zijn. Geschikt zijn gestuukte oppervlakken van ce-
ment- en kalkcementmortel, evenals gipsmortel, gipskartonplaten, tegels en beton. 
Wat vloeren betreft, zijn cementchapes, kaliumsulfaatgebonden chapes, droge cha-
pes, tegels en beton geschikt. BLANKE DISK kan in douches en badkamers worden 
gebruikt.
 

Verwerking

Ondergronden moeten met Blanke GROUND worden voorgestreken. Afhankelijk van 
de staat van de ondergrond moet Blanke GROUND worden gebruikt volgens de op-
gegeven verdunningsgraad. Oude tegelvloeren moeten grondig gereinigd worden en 
hoeven niet te worden voorgestreken. Vanuit technisch oogpunt is het gebruik van 
andere voorstrijkmiddelen van bouwchemische leveranciers mogelijk. Vooraf dient 
hierover contact opgenomen te worden met de afdeling toepassingstechniek van 
Blanke. Hoekgedeelten worden afgedicht met BLANKE DISK CORN-I resp. CORN-A. 
Wand- en vloeraansluitingen worden uitgevoerd in BLANKE DISK TAPE. Buisdoor-
voeren worden afgedicht met BLANKE DISK WM wand- en BM-vloermanchetten. 
Voor de aansluiting op badkuipen en douchebakken zijn de zelfklevende afdich-
tingsband en de passende hoekvormdelen beschikbaar. De afdichting van opper-
vlakken gebeurt met de BLANKE DISK afdichtingsstrook. Hiervoor de afdekfolie 
aan de achterzijde ca. 5 cm verwijderen, afdichtingsstrook aanbrengen en door het 
verwijderen van de afdekfolie aan de achterzijde de strook stap voor stap zonder 
luchtbellen vastplakken. Na voltooiing van de alternatieve afdichting alle compo-
nenten met aandrukspaan BLANKE DISK TOOL zorgvuldig aandrukken. Aansluitend 
kan de tegelbekleding zonder wachttijd volgens de dunbedmethode worden aange-
bracht resp. gezet.
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Blanke & Co.Met bouw-
technisch 
testcertificaat

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de 
kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische 
specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Aanwijzingen van onze medewerkers die buiten het kader van dit 
gegevensblad vallen, moeten schriftelijk door hen worden bevestigd.
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Zelfklevende systeemcomponenten

BLANKE DISK TAPE
Rollengte   30 m
Rolbreedte   10 cm

BLANKE DISK AB 
Rollengte   30 m
Rolbreedte   10 cm

BLANKE DISK SOCKELTAPE
Rollengte   30 m
Rolbreedte   12 cm

BLANKE DISK CORN-I
PE-schuim    150 x 150 x 150 mm

BLANKE DISK CORN-A
PE-schuim   120 x 120 mm

BLANKE DISK WM / BM
Materiaal   PU-membraan
Afmetingen wandmanchet  120/120 mm (vierkant)
    Ø 10 mm
Afmetingen vloermanchet  240 mm (rond)
    Ø 35 mm voor DN 50

BLANKE DISK WB (afdichtingsband)
Rollengte  30 m
Rolbreedte  9,5 cm

BLANKE DISK CORN-WB hoek (voor afdichtingsband)
Afmetingen   9,0 x 9,5 cm

BLANKE DISK CORN FLEX
Afmetingen   10,5 x 2,5 cm
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Technische gegevens

BLANKE DISK afdichtingsstrook
Rolbreedte totaal   50,0 cm

Nuttige breedte   45,0 cm

Vliesvrij in het voegbereik  5,0 cm

Rollengte   30 m

Oppervlak   15 m²

Dikte    0,5 mm

Kleur    antraciet

Materiaal   PP-vlies
    Polyolefineschuim
    Synthetische rubberlijm
    Afscheurbare afdekfolie

Opslagmogelijkheid  12 maanden/15 °C
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