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Waterdicht
Ontkoppelt van de ondergrond
Alkaliebestendig
Voor binnen en buiten
UV-stabiel
Bestand tegen microorganismen
Licht verwerkbaar

 

•

ADF-Balkonfolie
Productinformatieblad 03/06 HdK/JD - Art.-Nr. 2 05964 + Art.-Nr. 2 05965 
Afdichtings- & ontkoppelingsfolie

 Producteigenschappen

 Toepassingen
ADF-balkonfolie wordt ingezet als ontkoppelbare veilige en snelle 
systeem-afdichting op jonge balkonondergronden, die nog 
krimpen en moeilijk af te dichten zijn. Bijv: enkele dagen oude 
CD-vloeren. Tevens kan het ingezet worden, in combinatie met 
tegels, in natte-cellen en op balkons en terrassen.
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 Technische gegevens
Kleur: 
Dikte: 
Gewicht:
Verpakking: 
Breedte:

 Opmerking

•
•

•

wit
ca. 1,5 mm
ca. 600 gr/m²
rol van 20 m (15 m²)
75 cm

Ondergrond
Geschikt zijn alle effen zuig- en draagkrachtige vormstabiele 
ondergronden welke m.b.v. een dunbedtegellijm betegeld 
kunnen worden. (conform ZDB)
Zuigende en zandende ondergronden dienen eerst met
ASO-Unigrond-K voorbehandeld te worden.

Verwerking
Op de draagkrachtige ondergrond wordt met een lijmspaan (4-6 
mm. vertanding) ADF-systeemlijm aangebracht met een 
overlapping van 10 cm. breder als de ADF-Balkonfolie.

De reeds met een schaar of mes op maat gesneden baan, wordt 
in het lijmbed ingebracht (tekst boven) en vervolgens met een 
RVS spaan zorgvuldig in de lijmmassa gedrukt en gladgestreken.
Het vlies dient volledig contact met de lijm te hebben
(100% vernetting).

Stootvoegen worden met het bijbehorende voegenband of 
alternatief ASO-Dichtband-2000 overlapt en afgewerkt.
Hiervoor gebruikt men ADF-systeemlijm, welke men op beide 
stootkanten insmeert en dan met het voegband/ dichtband 
overlapt, volzat inbed en zorgvuldig aandrukt.

Vloer-/wandaansluitingen en dilatatievoegen dienen met
ASO-Dichtband-2000 te worden afgedicht.
Buisdoorvoeringen en bodemafvoerputten dienen met
ASO-Dichtmanschetten te worden afgedicht.

Na droging en uitharding kan men o.g.v. ADF-systeemlijm de folie 
holtevrij betegelen. Hiertoe dient men gebruik te maken van een 
(min) 10 mm lijmkam.

ADF-balkonfolie wordt ingezet als ontkoppelbare veilige en 
snelle systeem-afdichting op jonge balkonondergronden, die 
nog krimpen en moeilijk af te dichten zijn. Bijv: enkele dagen 
oude CD-vloeren. Tevens kan het ingezet worden, in combi-
natie met tegels, in natte-cellen en op balkons en terrassen.

Attentie
Op oude tegelondergronden dient eerst een schraaplaag
bestaande uit AQUAFIN-2k of UNIFIX-2K aangebracht te
worden om zodoende een contactlaag te verkrijgen.
Als tegel-ontkoppelingslaag zonder afdichting kan alternatief
SSB-ontkoppelingsfolie worden toegepast.

 Opslag en houdbaarheid

Bij een droge opslag in de originele, gesloten verpakking, in 
principe onbeperkt houdbaar.

 Verpakking
Rol 15 M²   -   30 x 15 M² per palet

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onzebeste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid 
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te 
documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkhe-
den van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aanspra-
kelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij 
gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.


