
Perfect sokkelpleister.
Waterdichte bescherming  
op lange termijn!

akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel

3 in 1:
Lijmen

Wapenen
Structureren

NEDERLANDS

rein
underbanner19-kort



Echt droge sokkels: 
akurit UNI-SD universeel 
sokkelafdichtingsmiddel is een 
geniale sokkelbescherming.

akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel krijgt iedere 
sokkel droog en maakt van iedere vakman een winnaar. 
Gemakkelijk te gebruiken, want slechts één component.

» Dicht, stootvast, esthetisch

» Slechts één component, succes verzekerd, tijdbesparend

» Lijmen, wapenen, structureren



ETICS-sokkel

Overgangszones (terrassen)

Metselwerk (sokkel niet geïsoleerd)

Bitumen

Metselwerk (sokkel geïsoleerd)

akurit UNI-SD universeel sokkelafdichtingsmiddel
Voor alle uitdagingen

Hotline technisch advies
+49 541 601-601

Tip van een expert
Door het gebruik van akurit UNI-SD 
universeel sokkelafdichtingsmiddel kan 
worden afgezien van een bijkomende 
sokkelafdichting met afdichtspecie. Het 
sokkelpleister biedt de noodzakelijke 
vochtbescherming aan de sokkel, maar 
vervangt de bouwwerkafdichting niet.



Gebruik bij pleister- en ETICS-systemen
akurit SO sokkelpleistersysteem dicht

akurit systeem Mono MI M
Sokkelbereik ETICS

1  Grondpleister

2  Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

3  Aanvullend product

4  Afwerkpleister

5  Kleur

2  Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

3  Aanvullend product

4  Afwerkpleister

5  Kleur



Uw middelen voor de perfecte sokkel
UNI-SD, wapening, kleur

1   Grondpleister

2   Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

4   Afwerkpleister

3   Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

5   Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

• Lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister
• Zonder bijkomende ingrepen tegen vocht beschermd bij 

een tatale pleisterlaagdikte ≥ 7 mm
• Voor isolatieplaten, metselwerk en beton
• Capillair niet geleidend
• Toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke 

ondergronden
• Bestand tegen vorst en strooizout

• Alkalibestendig
• Systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
• Maasbreedte ca. 6 x 6 mm

• Siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
• Permeabel, sterk dekkend, spanningsarm
• Met ingekapselde filmbescherming

Productafkorting
GTIN/EAN
4004637

Gewicht/
verpakking

Gewicht/
verpakking

Opbrengst 
l/verp.

UNI-SD - 56671 3 25 kg 48 ca. 18

Productafkorting
GTIN/EAN
4004637 Breedte m2/rol

GM - 83167 5 110 cm 55

Productafkorting
GTIN/EAN
4004637

Vulhoe-
veelheid / 

 verpakking

Verpakkin-
gen / pallet Kleur

FSH - 83759 2 12,5 l 32 wit

FSH - 83758 5 12,5 l 32 gekleurd

Normale pleistermortel GP CS IV cf. DIN EN 998-1

▶  LP 2020 pagina 142

▶  LP 2020 pagina 200

▶  LP 2020 pagina 243



BEREIK MEER MET

SYSTEEM
PLEISTER
ETICS

Perfect doordacht, 
sneller gedaan!
Meer gebruikszekerheid en efficiëntie met de intelligent 

afgestemde akurit-systemen.

Meer dan

160
50

systeemexperts

jaar ervaring

Tijd is geld. Daarom hebben verwerkers vooral één ding nodig:

producten die snel, gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden 

verwerkt en perfect bij elkaar passen. akurit-systemen zorgen voor 

een optimaal resultaat!



Meer zekerheid door 
akurit-projectsupport!

Hotline technisch advies
+49 541 601-601

Hebt u vragen? Wij hebben het antwoord! Wij staan u competent bij 

met bouwadvies, een gedetailleerde planning en het opstellen van 

offertes. Wij verwachten uw telefoontje!



Partner des

B BD

BUNDESVERBAND
DEUTSCHER

BAUSTOFF-FACHHANDEL E.V.

akurit is een merk van Sievert

Sievert S.A. Luxemburg
1, Square Peter Dussmann L-5324 Contern
Tel.: +352 357711-1
 +49 541 601-123, 124
Fax: +352 35792
E-Mail:  orders@quick-mix.lu(bestellingen) 

contact@quick-mix.lu (andere)
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© akurit Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis, beproevingen en ervaringen naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene 
geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende normen 
en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele 
planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële werking voor. De respectieve technische richtlijnen en infor-
matie over de producten zijn in de technische gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden opgevolgd. 
Met het verschijnen van deze brochure zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven 
voorbehouden. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.

Partner van


