Toebehoren

ASP940
Coba ASP940 waterdichtdoek is een tweezijdig met vlies
bekleed kunststof afdichtingsfolie.

Producteigenschappen

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig,
scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die

Speciale productkenmerken
Waterdicht
Flexibel
Slechts ca. 0,5mm dik

Toepassingsgebied
Coba ASP940 waterdichtdoek is speciaal bedoeld
voor het waterdicht maken van vochtgevoelige
ondergronden onder tegelwerk in diverse situaties
zoals badkamers en douches. Coba ASP940 kan
worden verlijmd met één van de Coba poederlijmen.
Coba ASP940 kan uitstekend gecombineerd worden
met Coba ASP900 afdichtingscoating en Coba
ASP910 afdichtband. Na voldoende droging van de
lijm en/of coating kan het tegelwerk aangebracht
worden met een geschikte Coba tegellijm.

de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De
ondergrond grondig stofzuigen altijd voorstrijken met
Coba DPM800 voorstrijkmiddel.
Verwerking
Breng de Coba poedertegellijm op de ondergrond
aan met een lijmkam van 4x4 mm. Breng de op maat
gesneden baan Coba ASP940 in het lijmbed aan en
druk met een vlakspaan d.m.v. diagonale
bewegingen de lucht er onderuit. Opeenvolgende
banen dienen minimaal 5cm overlappend
aangebracht te worden en dienen ook vol van lijm
voorzien te zijn. Eventuele kimafdichting kan direct
aansluitend aangebracht worden m.b.v. Coba
ASP900/910. Leidingdoorvoeren afdichten door
ruimschoots te coaten met ASP900. Na
inachtneming van de droogtijden van de gebruikte
producten kan het tegelwerk aangebracht worden
met een geschikte Coba tegellijm.
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Nabehandelen/drogen
Zie hiervoor de productinformatie van de gebruikte
Coba producten.

Verpakking en opslag
art. 10370

rol van 30 m¹
30 st/pallet

Ecologie/toxicologie
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op
voor mens en milieu.

kleur lichtgrijs
Houdbaarheid: Onbeperkt houdbaar. Geen
bijzonderheden.

Overige informatie
De informatie berust op onze huidige kennis en
ervaring en is van toepassing op het product zoals
door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan
echter geen garanties geven op de kwaliteit van de
uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal
bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze
leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden
van toepassing.

