
Afdichten van wand- en vloeroppervlakken 
binnen en buiten, in zwembaden, op balkons en
terrassen onder tegel- en plaatbedekkingen
Waterdicht
Scheuroverbruggend
Gelijkmatige laagdikte gegarandeerd
Alkalibestendig
Gemakkelijke verwerking, goed te 
snijden of knippen
Snel doorwerken mogelijk
Voor de inzet als meerlaagse afdichting
– volgens de richtlijn voor de Europese Technische toelating (ETAG 022) 

voor afdichtingen voor wanden en vloeren in natte ruimtes, 
deel 2: afdichtingsbanen

– Door het bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het aanleggen van een
meerlaagse afdichting in zwaar belaste natte ruimtes van de belastings -
klasse A 1, A2, B en C overeenkomstig de “Testprincipes voor de afgifte
van een algemeen testcertificaat door het bouw- en woningtoezicht voor
afdichtingsmaterialen in combinatie met tegel- en plaatmaterialen” en 
deel 2: Baanvormige meerlaagse afdichtingen

– Voldoet aan de eisen van het informatieblad “Instructies voor de uitvoering 
van afdichtingen in combinatie met bekledingen en bedekkingen van tegels en
platen voor binnen en buiten”, ZDB. (Vochtbelastingsklasses A, B, C, A0 en B0).
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Toepassing:
Binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichten van wand- en vloeroppervlakken onder tegel- 
en plaatbedekkingen bij belastingen zoals die kunnen
optreden in doucheruimtes, badkamers, douchebereik
boven badkuipen, sanitaire ruimtes, zwembaden, op 
balkons en terrassen en in chemisch belaste omgevingen
zoals bijvoorbeeld in grootkeukens.

Getest volgens de richtlijn voor de Europese Technische
toelating (ETAG 022) voor afdichtingen voor wanden en
vloeren in natte ruimtes, deel 2: Afdichtingsbanen.

Door het bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het
aanleggen van een meerlaagse afdichting in zwaar 
belaste natte ruimtes van de belastingsklasse A 1, A2, B
en C overeenkomstig de “Testprincipes voor de afgifte
van een algemeen testcertificaat door het bouw- en
woningtoezicht voor afdichtingsmaterialen in combinatie
met tegel- en plaatmaterialen” en deel 2: Baanvormige
meerlaagse afdichtingen.

Door het bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het
aanleggen van een meerlaagse afdichting in zwaar 
belaste natte ruimtes van de belastingsklasse A 1, A2, B
en C overeenkomstig de “Testprincipes voor de afgifte
van een algemeen testcertificaat door het bouw- en
woningtoezicht voor afdichtingsmaterialen in combinatie
met tegel- en plaatmaterialen” en deel 2: Baanvormige
meerlaagse afdichtingen Volgens de richtlijn ETAG 022,
deel 2, bestaat het geteste  systeem uit de 
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan en de hieronder
genoemde systeemproducten:

- ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm
- ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm
- ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm
- ARDEX SK 12 TRICOM Afdichtingsband 120
- ARDEX SK-W TRICOM Afdichtmanchet 120x120 mm
- ARDEX SK-F TRICOM Afdichtmanchet 425x425 mm
- ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoek 90°
- ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoek 270°
- ARDEX SK-G TRICOM Buiskraagmanchet (diepgetrokken)
350x350 mm

- ARDEX SK-R TRICOM Expansiezonemanchet 
200 x 200 mm

- ARDEX SK-S TRICOM Expansiezonemanchet 
150 x 150 mm

- ARDEX SK-B TRICOM Afdichtring 100x200 mm

Soort:
ARDEX SK 100 W bestaat uit een aan beide kanten 
gelamineerd polypropyleenvlies met een polyethyleenfolie.

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen 
en voldoende stabiel en buigstijf zijn om tegels en plaat-
bedekkingen te dragen. De vlakheid moet van dien aard
zijn, dat ARDEX SK 100 W  zonder holle ruimtes gelegd
kan worden. 

Noodzakelijke uitvlak- en nivelleringswerkzaamheden 
moeten vóór het leggen van ADEX SK 100 W worden 
uitgevoerd met ARDEX wand- of vloeregalisaties.

Verwerking:
Ondergrond, voorzover noodzakelijk, met ARDEX 
gronderingen voorstrijken en drogen laten.

Verlijmen van de afdichtingsbaan met ARDEX X 77
MICROTEC Flexlijm of ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm
De afdichtingsbanen worden vóór het leggen op maat
gesneden met een schaar of een scherp mes. Nadat de
afdichtingsbaan op maat is gesneden wordt ARDEX X 77
respectievelijk ARDEX 7 + 8 met een blokvertanding van
3 mm, bij een ruwe ondergrond met een blokvertanding
van 4 mm, op de te beleggen ondergrond gekamd.
Vervolgens wordt de op maat gesneden afdichtingsbaan
in de nog verse lijmmortel gelegd. De baan wordt met de
spaan aangedrukt en zo afgestreken, dat er geen
luchtinsluitingen onder de baan achterblijven. Het valt aan
te bevelen om deze stap uit te voeren vanuit het midden
van de baan naar de randen toe. De afzonderlijke banen
moeten tegen elkaar aan worden gewerkt (stotend).

De gestootte naden van de baan overwerken met 
ARDEX SK 12 TRICOM afdichtingsband 120. Hiervoor
wordt ARDEX 7 + 8 afdichtlijm met een blokvertanding
van 3 mm erop gekamd, de afdichtingsband ingebed 
in de nog verse lijmmortel en met de spaan glad afge -
streken, zodat holle ruimtes onder de afdichtingsband
worden uitgesloten.

In de hoekbereiken wand / vloer en wand / wand moet
over de tegen elkaar aan gelijmde banen, zoals hiervoor
beschreven, ARDEX SK 12 TRICOM afdichtingsband 
worden gelijmd. Eerst moeten in de hoeken de binnen- en
buitenhoeken van de ARDEX TRICOM afdichtsets in
ARDEX 7 + 8 worden ingebed.

Bestaande doordringingen en afvoerputjes moeten met 
de in de ARDEX TRICOM afdichtset vermelde afdichtman-
chetten resp. expansiezonemanchetten in combinatie met
ARDEX 7 + 8, zoals hiervoor beschreven, worden afge-
dicht. Bij buisdoorvoeren moet het aansluitbereik met
ARDEX CA 20 P worden opgevuld. Vervolgens moet
meteen met ARDEX 7 + 8 de afdichtmanchet worden
ingebed.

De afdichtingsbanden, de hoeken en manchetten aan de
doordringingen elkaar minimaal 5 cm laten overlappen.

Verlijmen van de afdichtbaan met ARDEX 7 + 8
Bij het verlijmen van de afdichtbaan met ARDEX 7 + 8
kunnen de afzonderlijke banen ook met een overlapping
gelegd worden.

Hiervoor moet ARDEX 7 + 8 met een vertanding van 
3 mm op de ondergrond, zoals ook op het geplande over-
lappingsbereik van min. 5 cm, dekkend worden opge-
bracht. De overige werkzaamheden, zoals het vormen
van de randvoegen en doordringingen, moeten zoals 
hiervoor beschreven worden uitgevoerd. 

ARDEX SK100 W
TRICOM Afdichtingsbaan



Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen 
verlengen de drogings- en verwerkingstijd van het
afdichtingssysteem.

De verwerking kan gebeuren bij temperaturen 
van +5°C tot +30°C.

Leggen van tegels en platen
Het leggen van tegels en platen is aan de wand direct 
na afwerking van de afdichting mogelijk. Op de vloer
moet de uitharding van ARDEX 7 + 8, ongeveer 2 uur, 
of ARDEX X 77, ongeveer 1 dag, worden afgewacht. 

Voor het verlijmen van tegels en platen zijn geschikt:

– ARDEX X 77 MICROTEC flexlijm
(testcertificaat 220007765-09-01)

– ARDEX X 77 S MICROTEC flexlijm, snel
(testcertificaat 220007765-09-02)

– ARDEX X 78 MICROTEC flexlijm, vloer
(testcertificaat 220007765-09-03)

– ARDEX X 78 S MICROTEC flexlijm, vloer, snel
(testcertificaat 220007765-09-04)

– ARDEX X 7 G Plus flexmortel
(testcertificaat 220007765-09-05)

– ARDEX X 7 G FLEX flexmortel
(testcertificaat 220007765-09-06)

– ARDEX DITRA FBM vloeibedmortel
(testcertificaat 220007765-09-07)

– ARDEX X 32 flexibele legmortel
(testcertificaat 220007765-09-08)

– ARDEX S 27 MICROTEC natuursteenlijm
(testcertificaat 220007765-09-09)

– ARDEX S 28 MICROTEC natuursteenlijm, vloer
(testcertificaat 220007765-09-010)

– ARDEX 7+8 Afdichtingslijm
(testcertificaat 220007765-09-011)

De toepassings- en verwerkingsinstructies in de tech -
nische informatiebladen moeten in acht worden genomen.

Men moet rekening houden met het 
volgende:
Afdichtingen voor gebouwen volgens DIN 18195, zoals
bijvoorbeeld noodzakelijk bij terrassen boven bewoonde
ruimtes, kunnen niet door ARDEX SK 100 W vervangen
worden.

In geval van twijfel proefwerkzaamheden uitvoeren.

Technische gegevens 
volgens ARDEX-kwaliteitsnorm:

Kleur: wit met grijze opdruk

Baanbreedte: ca. 1,0 m

Breukuitzetting
lengte: 82,5 % bij 99,8 N/15 mm

Breukuitzetting
dwars: 73,7 % bij 46,5 N/15 mm

Totale dikte: 0,51 mm

Totaal gewicht: 315 g/m²

Berstdruk: 3,0 bar

Scheurover-
brugging: > 0,4 mm

Hechttreksterkte: > 0,2 N/ mm²

sd-waarde: > 85 m

Temperatuur-
bestendigheid: -35° C tot + 90°C

UV-bestendigheid: < 500 uren

Opslag: ca. 24 maanden in de originele 
verpakking, in koele, droge ruimtes 

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen
berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richt -
lijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat 
we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben.
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings-
of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

10
91

   
11

/2
00

9



N
L 

10
91

   
2/

20
10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


