
PBD 2K PBD 2K 
- Prof Afdichting 2K -- Prof Afdichting 2K -
Oplosmiddelvrije, kunstharsgemodificeerde bitumenafdichting
met rubber vulstoffen, 2K

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 18

VPEVPE 25 kg25 kg

Verpakkingstype emmer

Verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

0886 ◼

VerbruikVerbruik ong. 1,25 kg/m²/mm droge laagdikte
ong. 1,5 kg/m² verlijming perimeterisolatieplaten
Voor details zie verbruikstabel bij toepassingsvoorbeelden

ToepassingToepassing Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw■
Waterindringingsklasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W2.2-E op betonondergronden, W3-E en W4-
E volgens DIN 18533

■

Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6■
Sokkel- en voetafdichting■
Goedgekeurd voor aansluiting op (WU) water ondoorlaatbare betonconstructies■
Verlijming van perimeterisolatieplaten■
Tussenafdichting onder zwevende dekvloeren■

EigenschappenEigenschappen Oplosmiddelvrij■
Waterdicht■
Hoge druksterkte (> 3 maal de normbelasting)■
Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend■
Getest Radondicht■
Ook voor drukkend water van buitenaf (W 2.1-E, W 2.2-E) zonder versterkingselement
(speciale overeenkomst).

■

AbP volgens PG UBB beschikbaar■
Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)■
Algen-, rot en strooizoutbestendig■
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid klaargemaakt
mengsel

ong. 1,00 kg/l

Test-drukbelasting = 0,3
MN / m²

> 80 %

Scheuroverbrugging ≥ 2 mm

Insnijdingsdrukproef (DIN
15820)

voldoet ook zonder wapeningsweefsel

Droog restwaarde ong. 80 Vol.%

Basis kunststof bitumenemulsie met speciale vulstoffen

Drukgedrag droge laagdikte constant

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

ong. 48 uur

Consistentie pasteus

CertificatenCertificaten AbP P 11034-2/18-512 für Stoffe zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendesAbP P 11034-2/18-512 für Stoffe zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes
Wasser und im Übergang auf wasserundurchlässige BauteileWasser und im Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile



AbP P-22-MPANRW-22212 zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes WasserAbP P-22-MPANRW-22212 zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes Wasser
und im Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile ohne Verstärkungseinlageund im Übergang auf wasserundurchlässige Bauteile ohne Verstärkungseinlage



Untersuchungsbericht Untersuchungsbericht RadondichtigkeitRadondichtigkeit

Sys 1.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Altbauziegel-Sanierputz 20 mmSys 1.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Altbauziegel-Sanierputz 20 mm

Sys 2.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Beton-Sanierputz 20 mmSys 2.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Beton-Sanierputz 20 mm

Sys 3.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Sandstein-Sanierputz 20 mmSys 3.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Sandstein-Sanierputz 20 mm

Sys 4.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Kalksandstein-Sanierputz 20Sys 4.6 TUD - Nachträgliche erdberührte Außenabdichtung Kalksandstein-Sanierputz 20
mmmm



KonkordanzerklärungKonkordanzerklärung

Sondervereinbarung - Kelleraußenabdichtung bei der Wassereinwirkungsklasse W2.2-ESondervereinbarung - Kelleraußenabdichtung bei der Wassereinwirkungsklasse W2.2-E
auf WU-Betonuntergründenauf WU-Betonuntergründen



Extra informatieExtra informatie Verarbeitungsanleitung 2K-PMBCVerarbeitungsanleitung 2K-PMBC

AusführungsprotokollAusführungsprotokoll

Umwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.VUmwelt-Produktdeklaration Deutsche Bauchemie e.V

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Kiesol Kiesol (1810)(1810)

Kiesol MB Kiesol MB (3008)(3008)

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

Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25 Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25 (4183)(4183)

Remmers afdichtingsmortelsRemmers afdichtingsmortels

DS Protect DS Protect (0823)(0823)

WP rapid WP rapid (0424)(0424)

BIT Primer BIT Primer  (0824) (0824) [basic][basic]

MB 2K MB 2K (3014)(3014)

Ilack C Ilack C (0814)(0814)

Flens Flens (4350)(4350)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Egale, minerale ondergrond.

■
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Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.
Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

VoorbereidingenVoorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Hoeken en kanten afronden.
Rond de kim af met een geschikte, minerale mortel.
Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.
Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale
ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.
Indien versterking van de ondergrond noodzakelijk is (sanering), voorbehandelen met
Kiesol (1:1 met water).
Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het
product.

■

VoorbereidingVoorbereiding Combi-containerCombi-container
Maak het poederbestanddeel los voordat u het aan de bitumenemulsie toevoegt.
Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.
Roer de bitumenmassa kort op.
Voeg het poeder volledig toe aan de bitumenemulsie.
Ca. 30 seconden mengen, het mengen onderbreken en ingesloten lucht laten ontsnappen.
Aanklevend resterend poeder aan de binnenranden van de emmer afschrapen.
Vervolgens nogmaals mengen tenminste 2 minuten tot een klontervrije, homogene
consistentie.
Tijdens het mengen moet de ankerspiraal op de bodem van de ton blijven.
Zie menggebruiksaanwijzing.

■

VerwerkingVerwerking

OppervlakteafdichtingOppervlakteafdichting
Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.
Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.
Aansluiting aan (WU-Beton-Bauteile) (WU - Waterondoordringbaar) ≥ 15 cm, Inbedden van
een wapeningsnet in de éérste laag.
 
ElementvoegenElementvoegen
Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.
Wapeningsweefsel in de éérste afdichtingslaag inbedden.
Afdichting aan beide zijden ≥ 15 cm naast de voeg uitvoeren.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +5 °C tot max. +30 °C.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)
> 1 uur

■

ApplicatieApplicatie Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden
door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.
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
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ToepassingsvoorbeeldenToepassingsvoorbeelden Waterinwerking klasse (conform DIN
18533)

Droge
laagdikte
(mm)

Natte
laagdikte
(mm)

Verbruik
(kg/m²)

Opbrengst
25 kg
(m²)

W1-E 
bodemvocht en water zonder druk 

≥ 3 ong. 3,8 ong. 3,8 ong. 6,5

W2.1-E
matige inwerking van water onder druk
(diepte beneden maaiveld ≤ 3 m

≥ 4 ong. 5,0 ong. 5,0 ong. 5,0

W2.2-E *
grote inwerking van water onder druk
(diepte beneden maaiveld > 3 m)

≥ 4 ong. 5,0 ong. 5,0 ong. 5,0

W3-E 
water zonder druk op met aarde bedekte
plafonds 

≥ 4 ong. 5,0 ong. 5,0 ong. 5,0

W4-E 
spatwater bij spatplinten en capillair
vocht in en onder muren in contact met
de bodem 

≥ 3 ong. 3,8 ong. 3,8 ong. 6,5

* Toepassing alleen op betonondergronden tot 8 m onder het maaiveld, specifieke
overeenkomst nodig.
Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533
du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
dv = - met laagdiktespaan niet nodig
        - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 kg/m² (dmin = 4 mm)

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende
testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Anker mixer, spaan, laagdiktespaan

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens
 12 maand.

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

Afval
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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 BVRemmers BV
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

14 
GBI F 029-3
EN 15814:2011+A1:2012
0886

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen

Waterdichtheid: klasse W2B
Scheuroverbruggend vermogen: klasse CB2
Bestand tegen water: geen verkleuring van het water

materiaal lost niet op
Buigzaamheid bij lage temperaturen: geen scheuren
Maatvastheid bij hoge temperaturen: glijdt en lekt niet
Brandklasse: klasse E
Druksterkte: klasse C2A 
Duurzaamheid van de waterdichtheid en
brandklasse:

voldoet

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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