INFO

Zelfklevend en waterdicht afdichtsysteem als ondergrond voor te betegelen
oppervlaktes in vochtige ruimtes zoals badkamers, douches en sanitaire
voorzieningen. Blanke disk is een bouwtechnisch gekeurd, zelfklevend, waterdicht,
zeer elastisch en scheuroverbruggend afdichtingssysteem voor binnengebruik.
Het is opgebouwd uit een speciale polyolefine-schuimkunststof, aan de
achterzijde is een synthetische rubberlijm aangebracht. Deze lijmlaag is afgedekt
met een afscheurbare afdekfolie. Voor een optimale hechting van tegellijm is de
voorzijde voorzien van een PP- vlies. In het overlappingsgedeelte is de baan aan
één zijde vliesvrij, waarmee een waterdichte voegverlijming kan worden gemaakt.
Er zijn ook bijhorende accessoires beschikbaar om een optimale waterdichting te
bekomen in de hoeken en bij doorvoeren.
TECHNISCHE GEGEVENS

•
•
•
•
•

Vliesvrij in het voegbereik : 5,0 cm
Dikte :			
0,5 mm
Kleur :			Antraciet
Opslagmogelijkheid :
12 maanden/15 °C
Materiaal : PP-vlies / Polyolefineschuim / Synthetische rubberlijm / Afscheurbare afdekfolie

ONDERGRONDEN/TOEPASSINGSGEBIEDEN

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben, vlak, droog en vrij zijn
van loszittende delen. Geschikt zijn bepleisterde oppervlakken van cement- en
kalkcementmortel, evenals gips, gipskartonplaten, tegels en beton. Wat vloeren
betreft zijn cementchapes, anhydrietgebonden chapes, tegels en beton geschikt.
Alle ondergronden dienen vooraf voorzien te worden van een voorstrijkmiddel/
primer alvorens de Disk aan te brengen. De vlakheid van de ondergronden moet
voldoen aan DIN 18202.
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DISK ROL
AFDICHTBAAN

DISK TAPE
HOEK-AFDICHTBAND

DISK CORN-A
BUITENHOEK

DISK CORN-I
BINNENHOEK

DISK BM VLOERMANCHET

DISK WM WANDMANCHET

BREEDTE: 50 CM
LENGTE: 30 M

BREEDTE: 10 CM
LENGTE: 30 M

BREEDTE: 10 CM
LENGTE: 7 CM

BREEDTE: 15 CM
HOOGTE: 15 CM
DIEPTE : 10,7 CM

DIAMETER : 24 CM
BINNENGAT: 35 MM

BREEDTE : 12 CM
HOOGTE : 12 CM
BINNENGAT: 10 MM
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LEGINSTRUCTIES BLANKE DISK

1.

2.

3.

Breng een vochtregulerend voorstrijkmiddel/primer
aan op de vlakke ondergrond en laat voldoende
drogen, afhankelijk van de ondergrond en de
omgevingstemperatuur zal dit tussen de 6 en 12
uur zijn.

Blanke Disk Corn hoekstukken aanbrengen in de
binnen- en buitenhoeken. Het aanbrengen doet
men na het verwijderen van de afdekfolie aan de
achterzijde. Door het gebruik van de Blanke Disk
Tool kunnen de hoekstukken nauwkeurig in het
hoekgedeelte worden aangebracht.

Blanke Disk Tape brengt men aan op alle
horizontale en verticale hoekgedeelten. De aan
de achterzijde aangebrachte afdekfolie ca. 5cm
aan het zijstuk verwijderen, hoekafdichtband
op de ondergrond aanbrengen en met de hand
aandrukken zodat er geen luchtbellen ontstaan.
Zorg voor overlappingen van +/-5cm tussen de
verschillende onderdelen.

4.

5.

6.

Buisdoorvoeren moeten eveneens worden
afgedicht met de Blanke Disk WM/BM
wand- en vloermanchetten voordat de Blanke
Disk afdichtbaan wordt aangebracht. Zorg
voor een vakkundige kraagvorming van de
afdichtingsmanchet aan de aansluiting met de
doorvoer.

De afdichting van de oppervlakken gebeurt met
Blanke Disk afdichtbaan. De aan de achterzijde
aangebrachte afdekfolie ca. 5 cm verwijderen,
de strook op de ondergrond aanbrengen en
vervolgens de rest van de afdekfolie verwijderen en
stapsgewijs met de hand aandrukken zonder dat er
luchtbellen ontstaan.

De volgende afdichtbanen moeten steeds op het
vliesvrije gedeelte van de Blanke Disk afdichtbaan
worden aangebracht en eveneens zonder
luchtbellen met de hand worden aangedrukt.
Blanke Disk wordt op maat gesneden met een
afbreekmes.

7.

8.

9.

Bij de horizontale aansluitingen tussen de
verschillende Blanke Disk afdichtbanen dient onder
de aansluiting de Blanke Disk Tape aangebracht te
worden. Daarna moeten de boven en onderzijde
van beide afdichtbanen met minstens 5 cm
overlapping op de Blanke Disk Tape worden
verkleefd.

Als laatste stap bij het eindigen wordt 5cm van de
Blanke Disk afdichtbaan afgesneden en op de
resterende zwarte vliesvrije strook aangebracht. Het
is ook mogelijk om de 5cm overgebleven zwarte
afdichtingsstrook af te snijden.

Na het verkleven moet Blanke Disk met de
meegeleverde aandrukspaan Blanke Disk Tool
worden aangedrukt, zodat een optimale hechting
van alle componenten met de ondergrond tot
stand komt. Daarna kan onmiddellijk de tegelof natuursteenvloer met een geschikte tegellijm
worden aangebracht.
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