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CB ELASTOSEAL 
 

FLEXIBELE 2-COMPONENT CEMENTGEBONDEN DICHTINGSMIDDEL 
 

TOEPASSINGEN 

CB ELASTOSEAL is geschikt voor keldermuren, funderingen en betonconstructies, voor vloeren, balkons 
en terrassen.  
Te gebruiken voor:  

• Nieuwbouw en renovatie, toe te passen binnen en buiten, onder en boven het maaiveld  

• Scheuroverbruggend afdichten van constructies, tegen bodemvocht, opstijgend en drukkend 
water 

• Het afdichten van watertanks tot 10m waterdiepte 

• Sokkel- en voetafdichting 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Snel drogend 

• Flexibele afdichting  

• Universeel en eenvoudig in gebruik 

• Bestand tegen dooizout 

• Heeft een duurzame hechting 

• Vorst-, UV- en weersbestendig 

• 90% van de natte laagdikte blijft behouden na drogen 

• Afwerking met pleister of verf (zonder oplosmiddel) 

• Onschadelijk in contact met drinkwater 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Verwerkingstemperatuur   : +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur) 
Mengverhouding    : 1 op 1 
Dichtheid van de gemengde mortel  : 1,20 g/cm³ 
Verwerkingstijd     : 45 minuten 
Afbindtijd (bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)  : Regenvast na ca. 4 uur 
      : Vullen van bouwput na ca. 6 uur 
      : Aanbrengen isolatieplaten na ca. 3 uur 
Temperatuurbestendigheid   : -20°C tot +80°C 
Behandelde oppervlakte met 20kg  
CB ElastoSeal     : ca. 8m² bij 2mm droge laagdikte 
      : ca.6,2m² bij 2,5mm droge laagdikte 
 

VERBRUIK 

Bij 2,0mm droge laagdikte (ca.2,3mm natte laagdikte)  : 2,5 kg/m² 
Bij 2,5mm droge laagdikte (ca.3,0mm natte laagdikte)  : 3,2 kg/m² 
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VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND 

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, verf en andere waterafstotende toevoegingen. Zorg ervoor 
dat de ondergrond zo vast en vlak mogelijk is, gaten, scheuren en grindnesten in de wand kan men 
dichten met CB Dichtmortel of CB 5 Snelcement.  
Cementgebonden ondergronden voorbevochtigen. Deze moeten voor het aanbrengen van de 
afdichtingslaag matvochtig zijn, maar zonder waterfilm en met plasvorming te vermijden. Zeer zuigende 
ondergronden, zoals kalkcementpleister, cellenbetonstenen en glad beton gronderen met CB Primer. De 
afdichting aanbrengen als de gronderingslaag is gedroogd.  
 

VERWERKING 

Vóór de verwerking van CB ELASTOSEAL zijn twee afdichtingslagen die volledig dekkend zijn 
noodzakelijk. Deze afdichtingslaag moet op iedere plaats van het oppervlak de minimale laagdikte 
hebben die past bij de verwachte waterbelasting (zie verwerkingstoelichting). Maak enkel zoveel CB 
ElastoSeal aan als binnen ca. 45minuten kan worden verwerkt.  
 
Bereiden materiaal: De vloeibare component goed doorroeren om hem vervolgens in een geschikt en 
proper mengvat te gieten en de poedercomponenten er aan toe te voegen. Mechanisch goed mengen 
voor ca. 3 minuten tot er een klontvrije massa ontstaat. Laten rusten voor 1 minuut om dan nogmaals 
kort te mengen.  
 
Indien je werkt met een roller of kwast: Voegt men na dit mengen nogmaals 10% water toe (gebaseerd 
op de vloeibare component). Dit alles mengt men nogmaals goed door tot er een homogene massa 
ontstaat.  
 
Uitvoering: De eerste laag met een roller of kwast geheel dekkend in een gesloten laag aanbrengen. 
Hoeken en gebroken randen zorgvuldig bedekken. Tweede en eventueel derde laag met een totale 
laagdikte van maximaal 5mm door middel van spachtelen met een spaan aanbrengen. De benodigde 
laagdikte is afhankelijk van de verwachte waterbelasting.  
Gebruikt gereedschap na gebruik onmiddellijk met water schoonmaken. 
 

VERWERKINGSTOELICHTING 

Vereiste droge laagdikte bij belasting:  

• Afdichting tegen bodemvocht en niet drukkend water op bodemplaten en kelderbuitenwand: 
2mm 

• Afdichting tegen stuwend water en drukkend water tot 3m diepte bij maximaal 5m 
gronddiepte: 2,5mm 

• Afdichting tegen van binnen drukkend water (waterbekkens zonder keramische afwerking) 
tot een vulhoogte van 10m: 2,5mm 

 

VERPAKKING 

Emmer 20kg (component A: 10 kg Poeder / Component B 10 kg Liquide) 

VERVOER EN OPSLAG 

Vorstvrij en droog vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks 
zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.  
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HOUDBAARHEID 

12 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking 

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL 

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie 
wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de 
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten 
onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om 
andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, 
welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nawoord 
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden 
vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het 
betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde 
waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. 


