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ALLE OPPERVLAKKEN

Direct water- & luchtdicht
afdichten / repareren

100% WATER
& LUCHTDICHT

Bijv. (grote) scheuren, naden en kieren.

HBS200® TAPE

DUURZAAM WATER EN LUCHTDICHT BOUWEN
HBS-200® Liquid Rubber is een universele, flexibele coating voor het blijvend elastisch
afdichten en beschermen van vrijwel alle ondergronden. Het water- en luchtdichte product
is zeer eenvoudig te verwerken en duurzaam.
Dit universeel inzetbare afdichtingsproduct is onder andere geschikt voor douchegoten, kimnaden,
dilatatievoegen, dakgoten, maaivelddetails en kozijnaansluitingen en hecht op vele ondergronden,
zoals beton, steen, hout, metaal, zink, bitumen, PVC, EPDM (vooraf testen), PP en PE.

Universele, elastische, direct water- en luchtafdichtende
tape voor (nood)reparaties. I.c.m. HBS-200® Liquid Rubber
ideaal voor het overbruggen van grote scheuren, naden
en kieren.

ONTELBAAR VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
HBS-200® Liquid Rubber is ideaal voor het afdichten en beschermen van:

Hoge kleefkracht

Zelfs toepasbaar op vochtige ondergronden

Hoge elasticiteit

Geen droogtijd - direct waterbestendig

Goede hechting op vele ondergronden

Uitstekend toepasbaar i.c.m. HBS-200® Liquid Rubber

Zoals beton, steen, hout, metaal, zink, bitumen, PVC en EPDM
(vooraf testen). Zelfs een goede hechting op PP en PE.

Luchtdicht - bouw

Waterdicht - dak

Waterdicht - bouw

Waterdicht - sanitair

Vloeren

Naden, kieren, voegen en scheuren

Wanden

(Buis)doorvoeren

Muren

Aansluitingen

Daken

Constructiedelen

Technische eigenschappen:
Waterbestendigheid
Temperatuurbestendigheid
Elasticiteit

Zeer goed
Van -25°C tot +70°C
Ca. 400%

Op waterbasis

Opslagcondities:

Technische specificaties:
Kleur
Afmeting

DUURZAME KWALITEIT

Zwart
7, 5 cm breed, 1 mm dik ( x 5 meter)

Houdbaarheid minimaal 24 maanden.
Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije
plaats bij een temperatuur van +5°C en +25°C

Oplosmiddelvrij
VOC-vrij

HBS-200® LIQUID RUBBER | Verkrijgbaar in 1 liter, 5 liter en 16 liter

ALLE OPPERVLAKKEN
100% WATER & LUCHTDICHT

HBS-200® GEOTEXTILE | Verkrijgbaar in 15 cm x 20 m en 30 cm x 20 m
HBS-200® TAPE | Verkrijgbaar in 7,5 cm x 5 m

HBS200® TAPE DIRECT WATER & LUCHTAFDICHTENDE TAPE
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Niet-toxisch
Minimale levensduur 20 jaar (getest conform EN 1297)

Griffon. Verbonden met vakwerk.
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EN 1026
EN 12114

EN 1297

Luchtdicht - bouw

Waterdicht - dak

Bijv. het luchtdicht maken van de aansluiting van kozijnen
op een binnenmuur, afdichting tussen betonelementen en
andere kieren en naden die ongewenste luchtstromen in
een bouwconstructie kunnen veroorzaken.

UITGEBREID GETEST EN GECERTIFICEERD
De kwaliteit van Griffon HBS-200® Liquid Rubber is uitgebreid en onafhankelijk getest en bewezen aan de hand van verschillende (Europese) normen:

EN 14891

Water ondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmde keramische tegels.

ETAG 022

Waterdichte lagen voor wanden en vloeren in natte ruimtes.

EN 15814
EN 1504-2
EN 1026

Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen.
Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies oppervlaktebeschermingssystemen voor beton.
De luchtdoorlatendheid (van zowel buiten naar binnen, als van binnenshuis naar de buitenlucht) van geassembleerde
ramen en deuren. HBS-200® Liquid Rubber is 100% luchtdicht. Getest i.c.m. HBS-200® GeoTextile en i.c.m.
polyurethaanschuim.

EN 12114

Thermische eigenschappen van gebouwen - de luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen
wanneer onderhevig aan positieve of negatieve luchtdrukverschillen.
HBS-200® Liquid Rubber is 100% luchtdicht. Getest i.c.m. HBS-200® GeoTextile en i.c.m. polyurethaanschuim.

EN 1027

Waterdichtheid van geassembleerde ramen en deuren. HBS-200® Liquid Rubber is 100% waterdicht. Getest i.c.m. HBS-200®
GeoTextile en i.c.m. polyurethaanschuim.

LEED

EN 1297

(Leadership in Energy and Environmental Design): Wereldwijd rating systeem voor duurzame gebouwen. HBS-200® Liquid Rubber
is getest conform IEQ CREDIT 4.2: materialen met lage uitstoot – verven en coatings. Producttype: waterdichtende producten.
HBS-200® Liquid Rubber is een LEED®-compliant product en draagt hiermee bij aan een hoge LEED-rating.
Flexibele banen voor waterafdichtingen. Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken.
Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan de combinatie van UV-straling, verhoogde
temperatuur en water. HBS-200® Liquid Rubber heeft een duurzame kwaliteit: minimale levensduur 20 jaar.

UITGEBREID
GECERTIFICEERD

Bijv. het waterdicht maken van een compleet dak,
de aansluiting van een dakkoepel of een andere dakdoorvoer,
maar ook de reparatie van een zinken goot.

EN 14891

EN 1504-2

ETAG 022

Waterdicht - bouw

Waterdicht - sanitair

Bijv. het waterdicht maken en beschermen van
constructies onder het maaiveld, funderingen,
kelders en buisdoorvoeren.

HBS200® LIQUID RUBBER

HBS200® GEOTEXTILE

Universele, duurzame, water- en luchtafdichtende
en beschermende coating

Elastisch doek voor gebruik i.c.m. HBS-200® Liquid Rubber
bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen.

Bijv. waterdichting onder tegelwerk in natte ruimtes,
zoals de wand-wand, wand-vloer en vloer-drain
aansluitingen in een badkamer.

AFDICHTINGSWIJZER

100% water- en luchtdicht

Snel en gemakkelijk verwerkbaar

Elastisch

Zeer hoge, blijvende elasticiteit

Uitgebreid getest en gecertificeerd

Groot absorberend vermogen

Binnen en buiten toepasbaar

Waterbasis, oplosmiddel- en VOC-vrij, niet-toxisch

Sterk

Goede hechting op vele ondergronden

Levensduur ≥ 20 jaar (conform EN 1297)

Niet-geweven

Duurzaam afdichten
KLEINE NADEN EN KIEREN
Duurzaam afdichten
GROTE NADEN EN KIEREN

Technische eigenschappen:
Waterbestendigheid
Temperatuurbestendigheid
UV-bestendigheid
Zout- en
chemicaliënbestendigheid
Overschilderbaarheid
Elasticiteit

Technische specificaties:
Zeer goed
Van -40°C tot +160°C
Zeer goed
Zeer goed
Acryl- en alkydverf. Vooraf testen.
Ca. 900%

Droogtijden* en verwerking:
Tack-free tijd
Waterbestendig
Eindsterkte
Verbruik
(voor 2 mm laagdikte na droging)
Verwerkingsomstandigheden
Aanbrengen met

Kleur na droging
Viscositeit
Vastestofgehalte
Dichtheid
Hardheid (Shore A)

Opslagcondities:
Ca. 3 uur
Na ca. 24 uur
Na ca. 48 uur
Ca. 2,7 liter per m²
Geen neerslag en > 5°C
kwast, roller, trekker of
airless spuitinstallatie

Duurzaam afdichten
BIJ VERWACHTE REGENVAL

Technische specificaties:
Zwart
Vloeibaar
Ca. 60 %
Ca. 1,02 g/cm³
Ca. 20

Minimaal 24 maanden houdbaar.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije
plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Kleur
Afmeting

Wit
15 cm of 30 cm breed (x 20 meter)

Verwerking HBS-200® GeoTextile:

1. HBS-200® GeoTextile aanbrengen in nog natte HBS-200®
Liquid Rubber.
2. Doek goed in HBS-200® Liquid Rubber drukken voor
maximale verzadiging.
3. HBS-200® GeoTextile direct afstrijken met tweede laag
HBS-200® Liquid Rubber.

STAP 1

STAP 2

STAP 1

STAP 2

STAP 2

STAP 3

(Tijdelijk en) Direct
AFDICHTEN / REPAREREN
SCHEUREN, NADEN EN KIEREN

STAPPENPLAN / GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Oppervlakken droog, schoon en stof- en vetvrij maken
2. HBS-200® Liquid Rubber handmatig doorroeren
3. Aanbrengen dikke laag HBS-200® Liquid Rubber (bij > 5°C en geen neerslag)
4.* HBS-200® GeoTextile aanbrengen in nog natte HBS-200® Liquid Rubber en goed aandrukken
5.* Aanbrengen tweede laag HBS-200® Liquid Rubber
6. Laten drogen (HBS-200® Liquid Rubber is stofdroog na ± 3 uur, volledig droog na
± 48 uur). Zorg voor min. 2 mm laagdikte na droging
*

*

STAP 1

Duurzaam afdichten
GROTE OPPERVLAKKEN ZONDER NADEN/KIEREN

Zoals beton, steen, hout, metaal, zink, bitumen, PVC, EPDM (vooraf testen).
Zelfs een goede hechting op PP en PE.

- Natte resten direct verwijderen met water,
Griffon Wipes of Griffon Hand Cleaner
- Opgedroogde resten zijn alleen
mechanisch te verwijderen.
- HBS-200® Liquid Rubber niet gebruiken
bij regen of als op korte termijn regen
wordt verwacht
- Pot/emmer HBS-200® Liquid Rubber
vorstvrij bewaren

Stap 4 en 5 alleen nodig bij scheuren, kieren en naden en/of sneller laagdikte opbouwen.

Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte
hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

HBS200® LIQUID RUBBER AFDICHTENDE EN BESCHERMENDE COATING
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EN 15814

HBS-200® GEOTEXTILE ELASTISCH, NIETGEWEVEN DOEK
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