
ELP-1KELP-1K
Oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumen
afdichtingscoating, 1K

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 44 14

VPEVPE 10 kg10 kg 30 kg30 kg

Verpakkingstype emmer bus

Verpakkingscode 10 30

art.nr.art.nr.

1910 ◼ ◼

VerbruikVerbruik Ca. 1,7 kg/m²/mm droge laagdikte
Details zie verbruikstabel

ToepassingToepassing Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw■
Sokkelafdichting■
Beschermende coating op beton, metselwerk en stuc onder het maaiveld.■
Grondering onder bitumeuse afdichtingen (PMBC)■
Capillaire afsluiting■

EigenschappenEigenschappen Oplosmiddelvrij■
Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend■
Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)■
Algen-, rot en strooizoutbestendig■
Warmte- en koudebestendig■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid klaargemaakt
mengsel

ca. 1,10 kg/l

Scheuroverbrugging ≥ 2 mm

Droog restwaarde ca. 65 Vol.%

Basis Kunststof-bitumen-emulsie

Droogtijd
(20 °C / 70 % rel.
vochtigheid)

ca. 48 uur

Consistentie Dik vloeibaar, tixotroop
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CertificatenCertificaten Umwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.V.Umwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.V.

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

WP DS Levell WP DS Levell (0426)(0426)

DS Protect DS Protect (0823)(0823)

Remmers afdichtingsmortelsRemmers afdichtingsmortels

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Egale, minerale ondergrond.
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.
Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Hoeken en kanten afronden.
Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

■

VerwerkingVerwerking

Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.
Het materiaal in meerdere lagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

RichtlijnenRichtlijnen
Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +35 °C verwerken.

■

ApplicatieApplicatie Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de
voorgaande laag uitvoeren.
Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en
condensvorming beschermen.
De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

ToepassingsvoorbeeldenToepassingsvoorbeelden Nattelaagdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst 25 kg
(m²)

Eerste laag met rol/borstel 0,6 - 0,8

Elke verdere laag ca. 0,5

Horizontale oppervlakken ≥ 1,0

3 mm droge laagdikte 4,6 ≥ 5,0 ca. 5,0

4 mm droge laagdikte 6,0 ≥ 6,6 ca. 3,8

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Verfkwast (4540), slurryborstel (4517), geschikte spuitapparatuur.

gereedschap onmiddellijk schoonmaken na gebruik met water, eventueel door toevoeging
van Bitumen SHM (0881).
Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
Platte borstel Platte borstel (4540)(4540)
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Rolbeugel Rolbeugel (4449)(4449)

Epoxy rol Epoxy rol (5045)(5045)

Standaard rol-nylon Standaard rol-nylon (5066)(5066)

Kana® KanaClassic chauffagekwast Kana® KanaClassic chauffagekwast (4541)(4541)

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen
tenminste 12 maanden.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming
vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring PrestatieverklaringPrestatieverklaring

CE-markering

0432

Remmers BVBARemmers BVBA
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

14 
GBI F 033-2
EN 15814:2011+A1:2012
1910

Kunststofgemodificeerde bitumenafdichting (PMBC) voor het afdichten van gebouwen en
bouwdelen beneden maaiveld

Waterdichtheid Klasse W2B
Scheuroverbruggend vermogen Klasse CB2
Bestand tegen water Geen verkleuring van het water 

Het materiaal lost niet op 

Buigzaamheid bij lage temperaturen Geen scheuren
Maatvastheid bij hoge temperaturen Geen afglijden en aflopen
Brandklasse Klasse E
Druksterkte: Klasse C2A 
Duurzaamheid van de waterdicht-heid en het
brandgedrag

Voldoet
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Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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