Ardatape -diversenACCESSOIRES VOOR ARDATEC AFDICHTINGEN

VOORDELEN
- Accessoires voor een betrouwbare afdichting
- Voor de toepassingen van DIN 18531 (balkons), 18534
(binnenruimten), 18535 (zwembaden)
- Binnen het systeem uitgetest conform PG-AIV (abP)

PRODUCTBESCHRIJVING(EN)
Ardatape Inside/Outside, binnen-/buitenhoeken
Flexibele en aan beide zijden van een vlies voorziene,
gefabriceerde binnen- en buitenhoeken.
Ardatape Wall, wandmanchet
Flexibele speciale manchetten met uitzetzones en
opstroopbare rubber lip. Aanpasbaar aan buisdoorvoeren
25-40 mm, 50-70 mm en 80-120 mm. Aan beide zijden
voorzien van een vlies.
Ardatape Floor, vloermanchet
Flexibele en aan beide zijden van een vlies voorziene
vloermanchet, 425 x 425 mm, voor het dichten van
vloerafvoeren. Aanpasbaar via uitsnijbare uitponsing.
Ardatape 120 Extra, dichtband
Flexibel en aan beide zijden van een vlies voorzien, speciaal
dichtband voor waterdichte hoek- en aansluitvoegen
binnen, buiten en onder water.
TOEPASSINGEN
De Ardatape afdichtingsaccessoires zijn binnen het systeem
uitgetest en kan onder keramische bekledingen en tegels in
combinatie met de toepasselijke Bostik afdichtingen
worden toegepast.
(zie de tabel op pagina 2).
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon,
droog en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden
voorbehandelen met Ardagrip Classic. De voorstrijk dient
droog te zijn voordat de vervolgwerkzaamheden kunnen
worden voortgezet.
Aanbrengen: Dichtbanden, binnen- en buitenhoeken en
dichtmanchetten in de eerste verse afdichtingslaag leggen
en aandrukken. Na volledige droging van de eerste laag kan
een tweede laag worden aangebracht. Bij gebruik van
dichtbanden en voorgevormde dichthoeken moet op een
overlapping van minimaal 5 cm worden gelet.

Voor het overbruggen van vloer- en hoekvoegen of
doorvoeren moeten bij gebruik van de afdichtings- en
ontkoppelingsbaan Ardatec Membran de accessoires
(dichtband, -hoeken en –manchetten) met Ardatec
Flexdicht of Turbotec 2K+ op de voorgeïnstalleerde baan
worden gelijmd.
Stootverbindingen moeten met dichtband worden overlapt
en waterdicht worden afgesloten. Hiervoor het
desbetreffende afdichtingsproduct voorstrijken en het
dichtband in de verse massa leggen en gladmaken.
Snijbeschermingsband op de benodigde lengte knippen en
de afdekstrook verwijderen. Snijbeschermingsband op het
dichtband van hoek-, aansluit- of dilatatievoegen
aanbrengen. Vervolgens tegellijm aanbrengen en de tegels
op de gebruikelijke wijze leggen.
Geluidsisolatieband onder aan de buitenrand van het bad
plakken, vastdrukken en het bad ten opzichte van de wand
uitlijnen. Voorafgaand aan het vastlijmen moeten
verontreinigingen en scheidingslagen met een geschikt
reinigingsmiddel of met reinigingsdoekjes (bijv.Bostik
Niboclean Pro) worden verwijderd.
Baddichtband op de maat van het bad of de douchebak
knippen. Voorafgaand aan het vastlijmen moeten
verontreinigingen en scheidingslagen met een geschikt
reinigingsmiddel of reinigingsdoekjes worden verwijderd.
Lijmstrook recht op de badrand aanbrengen en stevig
aandrukken met een roller. De hoeken met de lijmstrook
rechthoekig vormgeven. Baddichtband goed aansluiten en
uitlijnen, en met een vlakafdichtingsproduct, zoals Ardatec
Flexdicht of Turbotec 2K+, afdichten. Optioneel kan er
tevens snijbeschermingsband en/of geluidsisolatieband
worden aangebracht.
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VORM VAN LEVERING
Artikelnr
30835794
30822399
30822397
30822649
30180247

Productnaam
Ardatape 120 Extra
120mm
Ardatape Wall
120x120mm
Ardatape Floor
425x425mm
Ardatape Inside
Ardatape Outside

Inhoud
Rol, 5m2
1 stuk, doos met 10
1 stuk, doos met 10
1 stuk, doos met 25
1 stuk, doos met 25

OPSLAG EN STABILITEIT
Onbeperkt houdbaar onder droge en schone
omstandigheden.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

BOSTIK HOTLINE

Bostik B.V.
De voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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