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ARDEX SK
TRICOM afdichtingsset
• SK 90 TRICOM binnenhoek 90°
• SK 270 TRICOM buitenhoek 270°
• SK 90 BT TRICOM afdichtingshoek 90°
• SK 90 RENO TRICOM renovatiehoek
• SK 20L/SK 28L TRICOM  
 doucheboardhoeken links
• SK 20R/SK 28R TRICOM  
 doucheboardhoeken rechts
• SK-M 15/30 TRICOM afdichtingsmanchet

• SK-M 40/65 TRICOM afdichtingsmanchet
• SK-M 70/100 TRICOM afdichtingsmanchet
• SK-M 75/130 TRICOM afdichtingsmanchet
• SK-M D TRICOM dubbele manchet
• SK-G TRICOM manchet voor buiskragen 350x350
• SK-B TRICOM afdichtingsring 100/200
• SK3 NC TRICOM geluidsisolatieband

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu 

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteits- en milieumanagementsysteem  
volgens DIN EN ISO 9001/14001

Toepassing
Binnen en buiten. Wand en vloer.
Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging 
van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen 
en sparingen
In het systeem met
ARDEX S1-K / S1-K C afdichtingsproduct 
ARDEX S7 PLUS flexibel afdichtmiddel 
ARDEX S8 FLOW zelfnivellerende afdichting 
ARDEX 8 + 9 afdichtingsproduct  
ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan 
ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct 
DIN 18534 – Afdichting van binnenruimtes: 
de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor de 
waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3- I.
DIN 18535 – Afdichting van reservoirs en bassins: 
de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor het 
afdichten van reservoirs en bassins binnen en buiten met water- 
inwerkingsklassen W1-B en W2- B (tot 10 m waterdiepte).
DIN 18531 – Afdichting van daken en balkons,  
loggia’s en galerijen:
de ARDEX TRICOM afdichtingsset kan worden gebruikt voor het 
afdichten van balkons en terrassen indien deze óók worden voorzien 
van tegels.

Bouwvoorschriftenlijst en ZDB-informatieblad
de ARDEX TRICOM afdichtingsset is geschikt voor toepassing in 
vochtigheidsbelastingsklassen A, B en C volgens (DIBt) bouwvoor-
schriftenlijst A deel 2 nr.1.10 en klassen A0 en B0 volgens ZDB- 
informatieblad ‘Met de ondergrond verbonden afdichtingen’ en 
volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden en vloeren in natte 
ruimtes, deel 2: afdichtingsbanen

Samenstelling
De componenten van de ARDEX TRICOM afdichtingsset bestaan uit 
een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een 
polyurethaan steunlaag of uit een aan beide zijden gelamineerd 
polypropyleenvlies met een polyvinylchloride steunlaag en een 
butylring.
Het materiaal is waterdicht, gemakkelijk te knippen met een schaar of te 
snijden met een mes, zeer goed in te bedden in afdichtingsproducten, 
plooit niet en heeft een hoge hechting met de afdichtingsmiddelen.
De geringe materiaaldikte maakt een bijna naadloze bedekking met 
ARDEX-afdichtingsproducten mogelijk.
De ARDEX SK TRICOM afdichtingsset is voldoende diffusieopen om de 
afdichtingsproducten eronder te laten drogen en uitharden.
ARDEX SK3 NC geluidsisolatieband bestaat uit een drager van 
PE-schuim met een kleefstrip op basis van rubber. 

*Uitzondering: SK-B

*
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Voorbereiding van de ondergrond
De instructies in de technische informatiebladen van de ARDEX- 
afdichtingsproducten en ARDEX-afdichtingsbanen moeten in acht 
worden genomen. De voegopeningen moeten overeenkomstig hun 
berekende beweging voldoende breed zijn en indien nodig aan de 
randen afgeschuind zijn om de afdichtingsband lusvormig te kunnen 
plaatsen.

Verwerking
Leg de hoeken en manchetten in de juiste maat in het kort ervoor met 
een rol, lijmkam of pleisterspaan aangebrachte ARDEX-afdichtings- 
product en druk ze onmiddellijk daarna met een spaan of lijmkam 
stevig aan. Het is belangrijk dat hetzelfde ARDEX-afdichtingsproduct 
wordt gebruikt, waarmee aansluitend de hechtende afdichting wordt 
uitgevoerd. 
Bij afdichtingen met afdichtingsbaan ARDEX SK 100 W dient ARDEX 
S7 PLUS of ARDEX 7 + 8 afdichtingslijm gebruikt te worden voor het 
inbedden van de hoeken en manchetten.
Bij de naden moeten de afdichtingsband en de hoeken en manchetten 
minimaal 5 cm overlappen of moet het gebruikte afdichtingsproduct 
erover aangebracht worden. Let op dat het afdichtingsproduct niet in 
de bewegingsruimte daaronder dringt. Na het aanbrengen van alle 
vereiste delen van de afdichtingsset kan met de vervaardiging van de 
hechtende afdichting worden begonnen. Gebruik de tweede laag van 
de hechtende afdichting om de hoeken en manchetten af te werken. 
Boven de beweegbare zone (bijv. uitzettingsvoeg) moet het afdichtings- 
materiaal in dezelfde breedte worden uitgespaard. 

ARDEX SK 90 TRICOM binnenhoek 90° 
ARDEX SK 270 TRICOM buitenhoek 270°
Voorgevormde binnen- en buitenhoeken voor het flexibel en waterdicht 
overbruggen van aansluit- en bewegingsvoegen in binnen- en 
buitenhoeken.
Hoekmaat ARDEX SK 90: 120 mm 
Hoekmaat ARDEX SK 270: 115 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met 10 stuks

ARDEX SK 90 BT TRICOM afdichtingshoek 90°
Voorgevormde zelfklevende binnenhoek voor de waterdichte 
aansluiting van douchebakken en badkuipen op de vloerafdichting in 
combinatie met ARDEX SK 12 BT bad- en douchebakafdichtingsband.
Hoekmaat ARDEX SK 90 BT: 120 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Dikte met butylstrook: circa 1,2 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK 90 RENO TRICOM renovatiehoek 90°
Voorgevormde zelfklevende binnenhoek voor de waterdichte 
aansluiting van douchebakken en badkuipen op de vloerafdichting in 
combinatie met ARDEX SK 12 BT bad- en douchebakafdichtingsband. 
Voor montage op de rand van de badkuip of douchebak.
Hoekmaat ARDEX SK 90 RENO: 120 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Dikte met butylstrook: circa 1,2 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L,  
ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R
Voorgevormde, flexibele adapters voor het afdichten van  
de hoeken van dekvloeren met afschot in inloopdouches,  
voor hoogtes van 20 en 28 mm.
ARDEX SK 20L/SK 28L/SK 20R/SK 28R 
Hoekmaat: 105 / 120 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK-M 15/30  
TRICOM afdichtingsmanchet 140 x 140 
Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 15 - 30 mm. 
Lengte/breedte:140 x 140 mm 
Dikte: circa 0,5 mm  
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 25 stuks

ARDEX SK-M 40/60  
TRICOM afdichtingsmanchet 425 x 425 
Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 40 - 65 mm. 
Lengte/breedte: 180 x 180 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK-M 70/100 
TRICOM Dichtingsmanchet 200 x 200
Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 70 - 100 mm. 
Lengte/breedte: 200 x 200 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK-M 75/130 
TRICOM Dichtingsmanchet 220 x 220
Manchet met verwijdingszone voor buisdoorvoeren van 75 - 130 mm. 
Lengte/breedte: 220 x 220 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK-M D  
TRICOM dubbele manchet
Dubbelgestanste afdichtingsmanchet voor het afdichten  
van buisdoorvoeren bij mengkranen.
Lengte/breedte: 285 x 140 mm 
Hartafstand: 150 mm 
Voor buisdoorvoeren van 20 - 30 mm 
Dikte: circa 0,5 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. - 5°C / + 60°C  
Kleur: wit 
Dozen met telkens 10 stuks

ARDEX SK
TRICOM afdichtingsset
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Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn 
zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op 
plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen.

ARDEX SK-G  
TRICOM manchet voor buiskragen

ARDEX SK-B  
TRICOM afdichtingsring
De ARDEX SK-G TRICOM manchet voor buiskragen 350x350 en 
ARDEX SK-B TRICOM afdichtingsring 100/200 zijn voorbereid voor 
vloerafvoeren met een diameter van 125 mm en zijn bedoeld voor 
afvoeren met een klemring. Na het aanbrengen van de manchet wordt 
de ARDEX SK-B TRICOM afdichtingsring aangebracht en daarna met 
de klemring van de vloerafvoer vastgezet.
ARDEX SK-G:  
350x350 mm 
Binnendiameter: 125 mm, kraaghoogte: 20 mm 
Dozen met telkens 20 stuks
ARDEX SK-B:  
Binnendiameter: 100 mm  
Buitendiameter: 200 mm 
Dozen met telkens 20 stuks

ARDEX SK 3 NC  
TRICOM geluidsisolatieband
is een zelfklevende tape van PE-schuim met een kleefstrip op basis 
van rubber. Deze tape dient als geluidsisolatie en om geluidsbruggen 
tussen de bad- of doucherand en de constructie van het gebouw te 
vermijden.
De geluidsisolatieband wordt op de eerder op de bad- of doucherand 
aangebrachte bad- en douchebakafdichtingsband ARDEX SK 12 BT 
gelijmd. Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde en plak de 
tape op de bad- en douchebakafdichtingsband. 
Kleur: wit 
Breedte: circa 30 mm 
Hoogte: circa 5 mm 
Temperatuurbestendigheid: min. / max. -5°C / + 60°C 

Let op
De ARDEX SK TRICOM afdichtingsset mag tijdens gebruik niet in direct 
contact komen met oplosmiddelhoudende afdichtingen of lijmen.
Bij gebruik op plaatsen die blootgesteld worden aan agressieve 
chemische stoffen en oliën, brandstoffen of alcoholen, dient vóór het 
geplande gebruik technisch toepassingsadvies ingewonnen te 
worden.
Leg in geval van twijfel een proefoppervlak aan of voer een  
compatibiliteitstest uit. 
De verwerkingsvoorschriften in de technische informatiebladen van 
onze afdichtingsproducten moeten in acht worden genomen.

Opslag 
ARDEX SK 90, SK 270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100, 
SK-M 75/130, SK-M D, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-G: 
circa 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes.

Opslag
ARDEX SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: in droge en vorstvrije 
ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Toepassingsadvies
Technische hotline:  Tel.: +49 2302 664-362
 E-mail: info@ardex.eu

ARDEX SK
TRICOM afdichtingsset


