
Nafuflex High Performance
Zeer flexibile, zeer productieve tweecomponentige polymeer gemodifi-
ceerde bitumenlaag (pmbc) voor het afdichten van bouwwerken

Ondergrondvoorbereiding
Nafuflex High Performance kan op alle minerale 
ondergronden worden aangebracht. De voorbe-
reiding van de ondergrond moet volgens DIN 
18533 deel 1 en 3 worden gedaan. De ondergrond 
moet vorstvrij, droog, vrij van schadelijke verontrei-
nigingen (stof, ontkistingsolie, etc.) en vrij van 
grindnesten, ribbels en gapende scheuren zijn. 
Licht vochtige oppervlakken zijn toegestaan. Er 
moet een minerale afdichtingspasta (MC-Proof 101 
HS) worden aangebracht tegen optrekkend vocht. 
Sleuven van > 5 mm moeten met een geschikte 
mortel (Oxal SPM) worden gesloten. Bij de aan-
sluiting van de vloer met de muur moet een holkim 
worden gevormd met een mineraal-houdende 
mortel (bv Oxal SPM) of met Nafuflex High 
Performance worden uitgevoerd. Als alternatief 
kan bij de aansluiting van de vloer met de muur het 
MC FastTape-systeem worden toegepast. Voor de 
afdichting met PMBC moet bij een normaal 
zuigende ondergrond een voorstrijk aangebracht 
worden. Normaal zuigende ondergrond: voorstrijk 
uit 10 delen water: 1 deel Nafuflex High 
Performance. Bij een sterk zuigende en/of 
poederige ondergrond: voorstrijk met Natuflex GIP.

Verwerking van de afdichtingslaag
Nafuflex High Performance moet met een anker-
mengstaaf en een langzaam draaiende mechani-
sche menger minimaal drie minuten lang tot een 
homogene en stroperige massa worden gemengd. 

Dit mengsel wordt met een troffel op de wand 
aangebracht. De laagdikte is afhankelijk van de 
betreffende waterinwerkingsklasse. Bij de 
waterinwerkingsklassen W1-E en W4-E is een droge 
laagdikte van minimaal 3 mm (2 lagen) nodig. Bij de 
waterinwerkingsklassen W2.1-E en W3-E moet dit 
een droge laagdikte van minimaal 4 mm (2 lagen) zijn 
in combinatie met het in het systeem geteste 
inlegstuk voor versterking (Nafuflex Grid 25 NF).

Nabehandeling
Nafuflex High Performance moet worden beschermd 
tegen regen totdat het regenvast is. Tot de laag 
volledig is gedroogd mag er geen sprake zijn van 
waterbelasting of inwerking van vorst. De volledig 
droge afdichting moet permanent worden beschermd 
tegen schadelijke invloeden zoals statische, 
dynamische en thermische, alsook UV-blootstelling 
door middel van geschikte beschermlagen (bijv. 
Nafuflex SD beschermings- en drainageplaat). Pas 
na het aanbrengen van de beschermlaag kan de 
bouwput laagsgewijs worden gevuld.

Bijzondere richtlijnen
Verdere verwerkingsinstructies voor de 
constructieafdichting zijn samengevat in een 
afzonderlijk gegevensblad. Voor de 
constructieafdichting met dikke bitumen lagen die 
met polymeer zijn gemodificeerd dienen DIN 18533 
en de richtlijn voor de planning en uitvoering van 
afdichtingen van dikke bitumenlagen die met 
polymeer zijn gemodificeerd (Deutsche Bauchemie, 
mei 2010, 3e editie) in acht te worden genomen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Als afdichting voor verticale, horizontale en schuine vlakken onder beschermingslagen volgens DIN 18533
• Als afdichting voor de waterinwerkingsklassen W1-E, W2.1-E, W3-E en ook W4-E
• Met name bij afdichting achteraf tijdens reparatiemaatregelen 

• Polymeergemodificeerde bitumen coating (PMBC)
• Snelle droging door het poedercomponent
• Zeer productief
• Zeer flexibel en scheuroverbruggend tot 3 mm
• Verbeterde koudbuigverhouding tot -10 °C
• Hoge warmtestabiliteit tot 130 °C oppervlaktemperatuur
• Milieuvriendelijk, oplosmiddelvrij
• Conform DIN 18533 en DIN EN 15814

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Dichtheid g/cm3 0,7 gemengd materiaal

Verwerkingstijd Uur 1 - 2 bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ +5 Lucht- en ondergrondtemperatuur

Droging Dagen 1 - 2 Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtig-
heid. Afhankelijk van temperatuur, lucht-
vochtigheid, ondergrond en natte laagdikte 
wordt de droogtijd verkort of verlengd.

Verbruikshoeveelheden
l/m2 3,5
l/m2 4,7

natte laagdikte  
3,5 mm
4,7 mm

droge laagdikte
3 mm
4 mm

Afhankelijk van de hoedanigheid van de 
ondergrond en de verwerking met de 
hand kunnen de verbruikshoeveelheden 
verhogen.

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. 
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze 
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De 
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 02/20. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.    
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Technische eigenschappen Nafuflex High Performance

Productkenmerken Nafuflex High Performance

Certificaat CE volgens DIN EN 15814

Levering 27 l emmer
1 pallet (12 emmers à 27 l)

Opslag Bij droge opslag in originele gesloten verpakking tussen +5 °C en 
+30 °C minstens 12 mnd houdbaar. Het materiaal moet beschermd
worden tegen sterke opwarming. Beschermen tegen direct zonlicht en
tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie-
blad voor verpakkingsvoorschrifen "Het MC-afvalverwerkingsconcept
voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen".

De informatie over de eigenschappen / specificaties zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en kunnen 
afwijken in de praktijk. Om de technische geschiktheid in bepaalde gevallen te beoordelen adviseren 
wij u, om vooraf testen uit te voeren onder de gegeven omstandigheden en deze te beoordelen.
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