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KombiTherm 2-K Afdichtingsmiddel 
KombiTherm 2-K Afdichtingsmiddel is 1:1 gemengd met KombiTherm Hecht- en grondmortel een twee-
componentige, fl exibele systeemmortel voor de lijm- en hechtlaag, maar ook voor het afdichten.

Samenstelling
KombiTherm 2-K Afdichtingsmiddel bestaat uit waterige Copolymeer-Dispersie, additieven en waterig 
conserveringsmiddel.

Toepassingsgebied
De 1:1-menging van KombiTherm 2-K Afdichtingsmiddel en KombiTherm Hecht- en grondmortel wordt gebruikt 
als vochtbescherming voor geïsoleerde systemen in perimeter- en sokkel- en spatwaterbereik, maar ook 
metselwerkafdichting. De menging is zeer geschikt om de ondergrond voor te strijken voor het plakken van de 
sokkel- en of perimeterplaat of als afdichting tegen drukkend water. Ook voor het plakken van sokkel- en of 
perimeterplaten en het inbedden van het KombiTherm glasweefsel in spatwater en sokkelbereik. Voor het afdichten 
van metselwerk in sokkelbereik ook zeer geschikt volgens DIN 18195.

Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stevig, draagkrachtig en zonder uitslaan (zweten) en fi lmvormende 
scheidingsmiddelen zijn. De ondergrond moet op draagkracht getest worden. Te verwerken op ondergronden 
zoals metselwerk, beton, gepleisterde muren, vastzitt ende en ademende verfsystemen, bitumen en sokkel- en 
perimeterplaten voor buitengevelsystemen, maar ook alle toegestane ondergronden voor buitenstukadoorwerk.

Verwerking
KombiTherm 2-K Afdichtingsmiddel in verhouding 1:1 (1 x 20 kg emmer en 1 x 25 kg zak) met KombiTherm 
Hecht- en grondmortel mixen tot een homogene massa. Eerst het 2-K Afdichtingsmiddel in de kuip doen en 
daarin de KombiTherm Hecht- en grondmortel rustig instrooien. 

Als voorstrijk of als vochtbeschermende coating: het aangemaakte mengsel met ca. 10% water verdunnen, en met 
een borstel 2x kruislings inborstelen. Het mengsel is ongeveer 30 minuten verwerkbaar. 

Als lijmlaag: het aangemaakte mengsel met een lijmkam 8 x 8 mm op de voorbehandelde ondergrond opzett en en 
dan de plaat erin drukken. Als hechtlaag: het aangemaakte mengsel gelijkmatig aanbrengen en het KombiTherm 
glasweefsel er strak en zonder vouwen inbedden. Het gaas moet ten minste 10 cm overlappen. Het gaas na het 
inbedden nogmaals volledig met een laagje overtrekken; het gaas moet op 2/3 aan de buitenkant van de mortel 
zitt en. De dikte van deze laag moet tussen de 3 en 5 mm zijn. 

Afdichting: het aangemaakte mengsel op de ondergrond volledig vol zett en en hierin het KombiTherm Glasweefsel 
inbedden. Na volledige droging nog een keer met ca. 10% verdunde menging nog eens kruislings inborstelen. Bij 
metselwerk is een minimale dikte van 3 mm nodig, dus in meerdere lagen inborstelen

Voorstrijk of als
Vochtbeschermende Coating  ca. 0.5 kg/m²  ca. 40 m²

Lijmlaag  ca. 2.0 kg/m²  ca. 10 m²

Hechtlaag  ca.3.0 kg/m²  ca. 6.7 m²

Afdichting  ca.4.0 kg/m²  ca. 5.0 m²

Technisch merkblad
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Opslag
Koel, droog en vorstvrij. Niet direct in de zon zetten. In goed afgesloten emmer is het 12 maanden houdbaar

Afleveringsvorm
In emmers á 20 Kg Artikel-Nr. 00104084   24 emmers/pallet

Veiligheidsadviezen 
Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen. Voor het aangemaakte mengsel geldt: gevaarlijk: veroorzaakt 
huidirritaties, veroorzaakt zware oogschade. Uit de handen van kinderen houden. Voorkom het inademen van 
stof. Draag handschoenen, werkkleding, veiligheidsbril en stofkapje. Spetters in ogen of op de huid vermijden, 
indien het toch gebeurt met voldoende water spoelen. Meteen informatie vragen bij dokter, bij inademen meteen 
naar de frisse lucht gaan en rustig blijven ademen. Bij aanraking met de huid, met veel water en zeep afwassen. 
Gegevens ter indeling en aanduiding van het product kunt u in het EG-veiligheidsblad vinden.

Belangrijk
De vers aangebrachte voorstrijk moet, door passende maatregelen, tegen de zon, wind, hoge temperaturen, 
slagregen en vorstinwerking worden beschermd. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de 
verhardingstijd aanzienlijk verlengen. Niet verwerken bij lucht- en constructie temperaturen onder +5 °C en te 
verwachten nachtvorsten. Reinig het gereedschap direct na gebruik. Aangrenzende delen (glas, keramiek, hout, 
metaal etc.) voor de verwerking afdekken en afplakken.

Afvoer
Alleen volledig leeg gemaakte emmers kunnen bij de recycling worden ingeleverd.

Kwaliteit
Al onze producten worden in het laboratorium voortdurend zelfstandig en extern bewaakt. Bovengenoemde 
uitvoeringen dienen als advies en baseren zich op de beste huidige kennis. De algemene geldigheid van de 
afzonderlijke adviezen moet echter als bindend worden uitgesloten omdat de toepassing en verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en de verschillende staat van de ondergronden telkens een afstemming volgens 
vakkundige- en ambachtelijke gezichtspunten vereist. De geldende normen, certificaten en richtlijnen dienen 
steeds in acht te worden genomen. Ons vakkundig adviescentrum staat voor alle verdere technische vragen voor  
u klaar.


