
Afdichtkit 2-k
Gebruiksaanwijzing



Gebruiksaanwijzing Qboard® Afdichtkit 2-k

Toepassingsgebied

Systeem tegen water onder tegels – waterdicht maken van 
randen en voegen van Qboard basiq-panelen en/of Qboard 
liquid-douche-elementen in vochtige ruimten zoals badka-
mers e.d. 

Gebruik

Lees voordat u het product gebruikt eerst de veiligheidsaan-
wijzingen op het etiket op de emmer.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +20 °C

Meng de twee componenten in een schone bak zorgvuldig 
tot een homogene, klontvrije kit. De afdichtingskit is nu klaar 
voor gebruik. De hoeveelheid van de ene component is afge-
stemd op die van de andere.

Breng met een harde kwast of een spatel een gelijkmatige, 
voldoende dikke laag kit aan op de voegen van het Qboard 
basiq-paneel en/of het Qboard liquid-douche-element dat u 
waterdicht wilt maken. De laag kit mag niet dikker zijn dan 
1,5 mm. De breedte van de afdichtlaag hangt af van de breed-
te van de afdichttape en is minstens 1 cm. De emmer bevat 
voldoende kit voor ongeveer 10 m. De kit moet binnen een 
half uur worden verwerkt.
Maak uitgeharde kitlagen niet zacht met water of andere vlo-
eistoffen.

Zorg er eerst voor dat u ook in de hoeken de kit zonder naad 
aanbrengt. Breng vervolgens aan de bovenkant van de kitstrip 
nog een afdichtingslaag aan. Plak vervolgens de afdichttape 
glad, zonder vouwen, midden over de te behandelen aanslu-
iting. De afdichttape moet de kitstrip overlappen met onge-
veer 50 mm.

Breng tot slot een laatste laag kit aan op de afdichttape. Na 
4 uur kunt u de tegels op de afdichtlaag aanbrengen met een 
gewone tegellijm.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn geba-
seerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze 
vormen geen garantie in juridische zin. Bij de 
toepassing dient altijd rekening te worden ge-
houden metde bijzondere omstandigheden van 
het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, 
bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.
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Qboard® is een geregistreerd handelsmerk van JACKON Insulation GmbH. Jackon Insulation GmbH – Fouten en veranderingen voorbehouden.
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