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ADR ALLES DICHT 2K reactieve afdichting 

 
 
Koudeflexibele, hoogst drukstabiele, scheuroverbruggende 
tweecomponentenafdichting voor bouwwerken voor alle horizontale en 
verticale vlakken. Voor de snelle afdichting op alle dragende ondergronden. 

 

Technische informatie 
Bindmiddelbasis : 
 
 
Koudebreuk (25 mm doom) : 
 
Scheurvervorming: 
Max. treksterkte : 

Polymeerdispersie, additivieve en 
cementaire poedercomponent 
 
< 0°C 
 
ca. 80% 
ca. 2,20 N/mm

2 

  
Drukweerstand : 
Dichtheid: 

> 1 MN / m
2 

2,5 bar proefdruk (duur. 28 
dagen) 

Regenvast : Na ca. 2 uur 
Belastbaar, vulbaar : Na ca. 16 uur  
 
Verwerktijd : 

 
ca. 45 minuten 

Verwerkingstemperatur : +5 °C tot +25 °C (lucht-, material,- 
en ondergrondtempertuur) 

  
Verbruik *: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opslag: 
 
Leveringsvorm: 
 
 
Kleur: 

Normale belasting, bv. spatwater, 
afdichting van wanddoorsneden, 
balkons en terrassen: 
Ca. 2,4 kg/m² , enkellagig 
Ca. 3,2 kg/m², dubbellagig 
Ca. 3,2 kg/m², dubbellagig incl. 
verstevigingslaag  
 
Alternativieve afdichting: 
Ca. 3,2 kg/m², dubbellagig 
 
Bouwwerkafdichtingin navolging 
van DIN 18195: 
Ca. 4,5 kg/m², dubbellagig 8deel 
4+5) 
Ca. 6,0 kg/m², dubbellagig incl. 
verstevingslaag (deel 6) 
 
Vorstvrij, droog en conform de 
vereisten, min 6 maanden 
Verpakking van 25 kg (15 kg + 10 
kg)  
 
groen 

* Naargelang de gestructureede ondergrond of het ongelijkmatig aanbrengen van het 
material kan het verbruik hoger liggen 

rein
ecomat rechtsonder
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Bindmiddelbasis: 
• Polymeerdispersie, additivieve en cementaire  

poedercomponent 

 

 

EIGENSCHAPPEN: 
•• vrij van oplosmiddelen en bitumen, milieuvriendelijk 

• twee componenten 
• verouderings- en uv-bestendig 
• vorst-/strooizoutbestendig 
• flexibel 
• hoge drukweerstand 
• regenvast na ca. 2 h 
• drukwaterbelastbaar, vulbaar na ca. 16 h 
• snel bewerkbaar / bepleisterbaar / overschilderbaar met siloxaan- en 

acrylaatverven 
• radondicht 
 

 
TOEPASSING: 
• voor de afdichting van boven- en ondergrondse bouwwerken op alle 

dragende ondergronden 
• zeer geschikt voor de afdichting van wanddoorsneden en de afdichting 

van opstaande klinkervlakken, balkons, terrassen alsook kelderafdichting 
in navolging van DIN 18195 

• als afdichting van de wand/vloeraansluiting 
• als afdichting onder voetstukken 
• voor de restauratie van oude bitumenafdichtingen 

• ideaal voor bouwwerven onder tijdsdruk 

 

 

KWALITEIT & ZEKERHEID: 
 
• vrij van oplosmiddelen en bitumen 
• Bindmiddel: Speciaal cement, polymeerdispersie 
• Algemene toelating door het bouw- en woningtoezicht voor 

bouwwerkafdichtingen 
• Beproeving bij verhoogde drukbelasting cf. de vereisten van PG-KMB 

voor afdichtingen conform DIN 18195 
• Beproevingen in navolging van DIN 18195 
• Keuringsrapport over de radondichtheid 
• kwaliteitsbewaking  
 
ONDERGROND: 
 
De ondergrond moet vorstvrij, dragend, schoon en vrij van stof of andere 
scheidingslagen (bv. verf, bekistingsolie) zijn. De ondergrond moet aan het 
oppervlak droog zijn. Tijdens de bouwfase mag er geen water tussen de 
ondergrond en de afdichting geraken. Losse delen moeten worden verwijderd. 
Pleister moet uitgehard zijn. 

 
quick-mix grondering BGR als grondlaag op zuigende, minerale ondergronden 
aanbrengen. Oude, vastzittende bitumenafdichtingen kunnen na het reinigen 
zonder verdere grondering worden overgewerkt. De volgende ondergronden zijn 
bijvoorbeeld geschikt voor opname van een afdichting: 
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Metselwerk conform DIN 1053 zoals bv. met: 
• Bakstenen 
• Holle bouwstenen en volle stenen van licht beton en beton, 
slakkenstenen 
• Kalkzandstenen, schuimbetonstenen 
• Bekistingsstenen van beton, gemengd metselwerk 
• Beton/gewapend beton conform EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 
• Pleister (DIN V 18550) - mortelgroep P III,CS III, CS IV conform DIN EN 
998-1 
• aanwezige verf en coatings op bitumenbasis op minerale ondergrond 
alsook op aanwezig oud, mineraal dichtingsslib 
• Cementdekvloer 
• oude vastliggende tegelbedekking 
 
Aan alle binnenhoeken en wand-/vloeraansluitingen moeten holle kelen in een 
radius van min. 2 cm met mortel MG III, bv. quick-mix cementmortel Z 01 of bij 
bouwprojecten onder tijdsdruk SFSs stabiele fijne plamuurmassa snel, worden 
uitgevoerd. Bij onbepleisterd metselwerk moeten voegen > 5 mm vooraf met 
geschikte mortel (bv. quick-mix LM 21) worden gesloten.  
 
Open voegen < 5 mm en oppervlakteprofileringen moeten eveneens worden 
gesloten door ze te bepleisteren of krabplamuur aan te brengen met ALLES 
DICHT 2K. Bij betonoppervlakken kunnen vooral bij intensieve bezonning blazen 
in de afdichtingslaag ontstaan. Deze blaasvorming kan verregaand worden 
voorkomen door vooraf krabplamuur aan te brengen. De rand van de betonvloer 
moet worden afgekant. 

 
Als afdichtingslaag op balkon- en terrasoppervlakken die achteraf met vloertegels 
op voetstukken worden bedekt of onder natuursteen in verband geplamuurd, is 
een droge laag met een dikte van > 2 mm vereist. Er wordt aangeraden om een 
weefsel versterkt (quick-mix wapeningsweefsel GWS) in de eerste laag in te 
bedden. 
 
Als afdichtingslaag bij opstaande klinkervlakken is een droge laag van minstens 2 
mm dik vereist. 
 
ADR ALLES DICHT 2K reactieve afdichting is niet geschikt voor gebruik als 
afsluitende slijtlaag. In dat geval moet een extra coating worden aangebracht. 

 

 
VERWERKING: 
 
Vloeibare component vullen en poeder al roerend toevoegen. Met langzaam 
draaiende mixer (400-600 tpm) homogeen mengen. De mengtijd bedraagt min. 2 
minuten. ALLES DICHT 2K kan met een borstel, plamuurmes of spuit worden 
aangebracht. Hierbij moet worden gezorgd dat de afdichtingsmassa gelijkmatig 
wordt aangebracht. De viscositeit van het materiaal kan met maximaal 0,5 l water 
worden ingesteld. Ze is erg geschikt voor het aanbrengen van slib in een laag van 
2-3 mm dik. Truweelslagen in het materiaaloppervlak moeten worden vermeden. 
De maximale laagdikte bedraagt 8 mm per arbeidsgang. Naargelang het geval 
moet het materiaal in een of twee arbeidsgangen worden aangebracht. Vooral in 
belaste zones moet bijkomend een verstevigingslaag worden ingewerkt. Tussen 
de lagen een droogtijd van min. 2 uur naargelang het weer respecteren. De eerste 
laag mag niet meer worden beschadigd door het aanbrengen van de tweede laag. 
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver water. 
 
Beschermen tegen mechanische belasting tot het voldoende doorharding. Om 
bouwwerkafdichtingen in navolging van DIN 18195 te beschermen, moet een 
drainageplaat o.d. worden gebruikt. Gebruik uitsluitend leemvrij vulmateriaal om de 
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bouwput te vullen, omdat er gevaar voor ongeoorloofde schuifkrachten kan 
optreden door het naverdichten en uitzetten van zware grond. Gebruik geen 
stenen en bouwafval om de bouwput aan te vullen. Puntvormige belasting van de 
afdichting vermijden, zoals bv. door golf- of noppenplaten wordt veroorzaakt. 
Gebruik ÖKOTAN bitumenlijm om drainage- en schopplaaten vast te lijmen. 
 
Om quick-mix ADR ALLES DICHT 2K reactieve afdichting te bepleisteren, wordt 
ten vroegste 1 dag na het aanbrengen van ADR -quick-mix PHG 
pleisterhechtprimer met een getande spaan met een V-vertanding van 6 mm 
uitgekamd. Na een droogtijd van minstens 1 dag kan quick-mix MS-wa 
machinesokkelpleister, quick-mix MS-FL machinesokkelpleister licht of quick-mix 
MZ1/1h cementmachinepleister worden aangebracht. Doorgaans wordt er in twee 
lagen bepleisterd. De eerste pleisterlaag wordt met een gemiddelde dikte van 10 
mm aangebracht.  
 
Het oppervlak moet dan loodrecht en in één vlak liggend worden afgetrokken en 
stevig opgeruwd. Naargelang het weer en de temperatuur volgt de tweede laag 
ten vroegste na ca. 2 dagen (witdroog). De dikte van de totale laag bedraagt 
buiten 15-20 mm en in een laag 10-15 mm. Na het drogen van de laatste laag kan 
aansluitend een kleurcoating met quick-mix LOBACOLOR LX 300, LA 300 en LA 
400 worden aangebracht. 
 
Rechtstreekse verflaag op ADR 2K: 
Na het drogen van quick-mix ADR ALLES DICHT 2K  
Reactieve afdichting kan een kleurcoating met quick-mix LOBACOLOR LX 300, LA 
300 en LA 400 worden aangebracht. 
 
De “Richtlijn voor de planning en uitvoering van afdichtingen met flexibel 
dichtingsslib“ moet worden opgevolgd. 
 
ALLES DICHT 2K moet worden beschermd tegen te snelle uitdroging en 
ongunstige weersinvloeden(vorst, regen enz.). Niet verwerken bij lucht-, materiaal- 
en ondergrondtemperaturen van onder +5 °C resp. boven +30 °C. 

 
Verbruik: 
 
• Normale belasting, bv. spatwater, afdichting van wanddoorsneden, 
balkons en terrassen: 
ca. 2,4 kg/m², enkellagig 
ca. 3,2 kg/m², dubbellagig 
ca. 3,2 kg/m², dubbellagig incl. verstevigingslaag 
• Alternatieve afdichting: ca. 3,2 kg/m2, dubbellagig 
• Opstaande klinkervlakken: ca. 3,2 kg/m2, dubbellagig 
 
Bouwwerkafdichting in navolging van DIN 18195:  
 
Deel 4: Bodemvochtigheid en niet-stuwend zakwater, deel 5: niet-drukkend 
water 
ca. 4,5 kg/m2, dubbellagig, dit stemt overeen met een droge laag van ca. 3 mm dik 
resp. een natte laag van ca. 3,2 mm dik 
Deel 6: van buiten drukkend water en opstuwend zakwater 
ca. 6,0 kg/m2, dubbellagig incl. verstevigingslaag dit stemt overeen met een droge 
laag van ca. 4 mm dik resp. een natte laag van ca. 4,2 mm dik 
 
Naargelang de gestructureerde ondergrond of het ongelijkmatig aanbrengen van 
het materiaal kan het verbruik. 
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OPSLAG: 
 
Verpakking goed gesloten, koel, vorstvrij en conform de vereisten bewaren. Wij 
raden aan het product te gebruiken binnen ca. 6 maanden. 

 
LEVERINGSVORM: 
 
Verpakking van 25 kg (vloeibare component 10 kg en poedercomponent 15 kg) 

 
AANWIJZING: 
 
De poedercomponent bevat cement en reageert alkalisch met water. De 
gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische 
producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding 
dragen. 
 
De technische gegevens hebben betrekking op 20 °C / 60% relatieve 
luchtvochtigheid. Vers materiaal kan met water worden losgeweekt. Uitgeharde 
dikke 2K-coating kan enkel mechanisch of met oplosmiddel worden verwijderd. 
Water dat achter de verse afdichting loopt, leidt tot schade zoals erosie of 
blaasvorming en moet daarom met geschikte maatregelen worden voorkomen. 
 
De vermelde gegevens zijn afkomstig van omvangrijke beproevingen en 
praktijkervaringen. Ze zijn mogelijk niet toepasselijk voor elk specifiek 
gebruiksgeval. Daarom raden we aan eventueel gebruiksproeven uit te 
voeren. Technische wijzigingen voorbehouden in het kader van verdere 
ontwikkeling. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.  

 
Stand: August 2016 
 
Meer informatie bij: 
 
Quick-mix tubag S.A. 
Rue des Chaux, L- 5324 Contern 
 
Tel. : 00352 357711-1 
Fax : 00352 357920 
 
orders@quick-mix.lu 
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