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Productnaam BUCOBLOC B100

Beschrijving Styreen butadiëen latexgebaseerd vloeibaar aan te brengen membraan dat een oplossing 
biedt voor vele waterdichtings- en dampdichtingsproblemen.

Eigenschappen • Eencomponentig
• Watergebaseerde compound die op vochtige ondergrond kan gebruikt worden.
• Niet giftig, ongevaarlijk, solventvrij en zonder weekmaker
• Sneldrogend, vingerdroog in ongeveer één uur.
• Goede hechting op vele substraten.
• Taai, fl exibel rekbaar en een goede scheuroverbruggende eigenschap.
• Lage waterdamppermeabiliteit
• Alkali bestendig, kan op een alkalische ondergrond geplaatst worden.
• Bestand tegen
• Niet vlekkend en vlekstoppend
• Beschikbaar in verschillende kleuren.

Gebruiksaanwijzingen Doeltoepassing:
Vloeren: Onder of boven de ondervloer om een dampdichte membraan te vormen.
Kelders: Als onderdeel van een waterdichtingssysteem onder het maaiveld.
Muren: Kan onder pleisters of plaaster gebruikt worden als water- of waterdampscherm.
Daken: Als waterdichtingsmembraan voor het hele dak of als component van een reparatiesys-
teem. Een bescherming tegen UV is aanbevolen.
Betegelingen: Als tweede waterdichte laag onder tegels in vochtige ruimtes zoals badkamers, 
keukens, balkons.
Wateropslag: Deze membranen presteren goed in de tests, zelfs bij continue onderdompeling.
Voedersilo’s : De membraan beschermt het beton tegen corrosie door het voeder.

Andere toepassingen
Markeerverf: wegenverf, parkings…
Gasbarrière: bijv voor het beperken van methaantransmissie.
Coating voor het blokkeren van vlekken.

Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet vlak zijn of een lichte, egale structuur hebben. Metselwerk moet platvol 
gevoegd zijn en defecten in bestaande ondergronden moeten hersteld zijn.
De ondergrond moet schoon, gezond en vrij van stof en loszittende delen zijn. Er mag geen 
vrijstaand water aanwezig zijn. Het membraan kan niet toegepast worden onder natte om-
standigheden of wanneer deze omstandigheden zich zouden voordoen voor de membraan 
uitgedroogd is. Niet toepassen bij temperaturen onder 7°C (zowel omgeving als ondergrond.)
Het kan soms aangewezen zijn om metselwerk of beton voor te bevochtigen zodat ze vochtig 
zijn zonder dat er echter water aan de oppervlakte glinstert, dit helpt het aanhechten van de 
compound. 
Vanwege de grote verscheidenheid aan ondergronden en omstandigheden is het aanbevolen om 
steeds door een proefvlak de hechting van de coating op de ondergrond te testen vooraleer een 
job aan te vangen.

Aanmaken product Gebruiksklaar, te verdunnen met max. 10% water.

Applicatie Het membraan kan toegepast worden met borstel, rol of airless. Indien nodig kan de compound 
verdund worden met tot 10 % water. Let er echter op dat de juiste drogefi lmdikte bereikt wordt. 
De dikte van de droge membraan per laag hangt af van de applicatiemethode. Om een droge 
laagdikte van meer dan 0.3 mm te bereiken is het aangewezen om met een airless te werken.
Met een airless is het mogelijk om drogelaagdiktes  tot 1 mm in een laag te realiseren. Hou er 
rekening mee dat een eenlagige applicatie van 0.6 mm dikte meer tijd nodig heeft om te drogen 
dan een equivalente meerlaagse toepassing.. 
Bij toepassing van twee lagen is het aanbevolen de twee lagen kruislings op elkaar aan te 
brengen.
Voor het aanbrengen van de tweede laag moet de eerste laag vingerdroog zijn. De droogtijd zal 
afhankelijk zijn van de omstandigheden maar zal typisch ongeveer één uur zijn. De tweede laag 
moet bij voorkeur binnen 24 h aangebracht worden. 
Voor het blokkeren van hardnekkige vlekken, zoals vb roet, kan het nodig zijn om nog één of 
meerdere extra lagen aan te brengen alvorens de aanhechtingslaag voor de pleister aan te bren-
gen. Plaats hiervoor steeds een testvlak.
Na het aanbrengen van alle lagen moet de membraan gedurende minstens 4 dagen ongestoord 
kunnen uitdrogen. Onder moeilijke omstandigheden kan de droging langer duren.
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Technische gegevens • Adhesie op de ondergrond
Het vloeibaar toegepast membraan hecht goed op een grote verscheidenheid van onder-
gronden. Soms lijkt het echter dat de afpelsterkte eerder klein is. Dit is omdat de treksterkte 
van de fi lm zeer hoog is waardoor hij echt afgepeld kan worden daar waar de meeste mem-
branen met lage treksterktes eerder breken dan ze afgepeld worden.

• Beton
Typische hechting na 14 dagen drogen aan de lucht: 1.3  -  2.1 N/mm², afhankelijk van de 
kwaliteit van het beton. Na bewaring onder water gedurende 3 maand werden hechtsterktes 
van meer dan 1 N/mm² genoteerd.
Slant shear: 33 N/mm² na 28 dagen droging aan de lucht.

• Baksteen “Fletton”
Hechtsterkte van 2.5 N/mm² na 7 dagan droging aan de lucht.

• Lichtgewicht aggrgaten en gasbetonblokken
Hechtsterktes beperkt tot ongeveer 0.5 N/mm² vanwege breuk in het substraat.

• Staal
Na 28 dagen weden resultaten opgetekend van 1.6 tot 3.1 N/mm². In vochtige corrosieve om-
standigheden moet een primer op basis van latexcompound 29Y46 en cement gebruikt worden 
vooraleer BucoBloc B100 aan te brengen ( behalve in aanwezigheid van chloriden.)

• Gipskartonplaat
BucoBloc B100 hecht zeer goed, evaluatie op basis van subjectieve peel off tests.

• Lood
BucoBloc B100 hecht zeer goed, evaluatie op basis van subjectieve peel off tests.

• Spaanderplaat
BucoBloc B100 hecht zeer goed, evaluatie op basis van subjectieve peel off tests.

• Hechting van materialen op de gedroogde fi lm.
• Algemeen

Vele nat aangebrachte cementgebonden mortels hechten goed op de gedroogde membraan, 
zeker wanneer ze polymeren bevatten. Bij het gebruik van mortels zonder polymeren zoals 
chapes, gips edm worden de beste hechtresultaten behaald wanneer deze mortels aange-
bracht worden wanneer de membraan nog maar net vingerdroog is. Men kan ook scherp 
gewassen droog zand in de vers aangebrachte membraan strooien om mechanische hecht-
punten voor deze mortels te voorzien.

• Hechtingsmiddelen en BS 8204 deel 3
Om als hechtingsmiddel geklasseerd te worden volgens paragraaf 5.1.2 van de norm BS 8204 
deel 3  1993, “Code of practise for polymer modiefi ed wearing surfaces” moet de “slant shear” 
boven 20N/mm² liggen na 28 dagen drogen en moet de treksterkte boven 2 N/mm² liggen na 
14 dagen.

• De testresultaten voor BucoBloc B100 zijn 33 N/mm² voor de “slant shear” ( 1 uur droogtijd na 
het aanbrengen van de laatste laag BucoBloc B100 voor het aanbrengen van de mortel) en 1.3 
tot 2.1 N/mm² voor de hechting. De bereikte resultaten hangen voor een groot deel af van de 
sterkte en het absorptievermogen van de betonnen ondergrond.

• Door het primen van de ondergrond met een slurry van latexcompound en cement kunnen 
hechtsterktes van 2 N/mm² makkelijker bereikt worden.

• Lijmen voor keramische tegels
De meeste eencomponentige tegellijmen voor keramische tegels hechten zeer goed op de 
droge membraan, zelfs na een droogperiode van verschillende maanden. Hou er echter reken-
ing mee dat langere wachttijden ook meer risico opleveren voor het bevuilen van de mem-
braanoppervlakte. Tegellijmen die voldoen aan de draft van de Europese norm voor tegellijmen 
zullen met hoge waarschijnlijkheid hechtsterktes van meer dan 0.5 N/mm² opleveren.

• Vloermortels / ondervloeren
Vloermortels / ondervloeren gemodifi ceerd met latexcompound hechten goed op de membraan 
na 8 dagen droging. Na uitharding gedurende  9 dagen konden hechtsterktes van 2N/mm² 
opgetekend worden.
Bij het gebruik van niet gemodifi ceerde mortels kan de hechting verbeterd worden door het 
toepassen van een hechtlaag op basis van latexcompound en cement.

• Gipspleisters
Het membraan voldoet aan de vereisten voor de hechtingssterkte van BS 5270 deel 1  1989 
voor wat betreft het gebruik van hechtingsprimers bij gipsbepleisteringen.

• Vloerlijmen
De meeste vloerlijmen hechten goed op de membraan. Bij het verlijmen van vloermaterialen 
zoals PVC vloerbedekking op het membraan moeten volgende punten in acht genomen 
worden:
A: gebruik lijmen die een lage concentratie aan weekmaker bevatten
B: het beton onder de membraan moet voldoende droog zijn  ( volgens BS 8203)

Verbruik Om en dampdichte laag te vormen is een minimale drogefi lmdikte van 0.6 mm vereist. Dit zou 
moeten bekomen worden door een applicatie in minimaal twee lagen. Om te voldoen aan CP102: 
1973, “Code of practise for protection of buildings against water from the ground”.  CP102: 1973 
is gedeeltelijk vervangen door  BS 8102: 1990.

Voor een uiteindelijke dikte van het membraan van 0.6 mm moet een verbruik van 1.2 kg/ m² 
aangehouden worden. ( totale verbruik voor alle lagen samen). Dit komt overeen met ongeveer 
1 l/m².
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Aanwijzingen Hoewel de meeste toepassingen op betonnen daken zeer succesvol zijn is blaasvorming kort na 
de applicatie voorgekomen. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de hitte van de zon die onder 
het membraan een drukverhoging veroorzaakt. Dit fenomeen wordt nog versterkt indien het beton 
nog niet droog is. Het risico op blaasvorming kan geminimaliseerd worden door de hechting op 
het beton goed te verzorgen en door niet te werken in of net voor volle zon.
Technieken om de hechting te verbeteren zijn:
a: Met een borstel met stijve haren de coating stevig in het beton inborstelen,
b: Een primer aan te brengen met een slurry van een latexcompound met cement. Laat deze 
slurry gedurende twee dagen uitharden vooraleer het membraan aan te brengen.
Op plaatsen waar hoge spanningen te verwachten zijn is het aangewezen een wapening te 
voorzien. Gebruik hiervoor een wapeningsdoek van polypropyleen of polyester. Gebruik geen 
wapeningen uit natuurlijke vezels.
Door de juiste wapeningsdoek te kiezen is het mogelijk de laagdikte op deze plaatsen onder 
controle te houden. Kies een doek van ongeveer 0.5 mm dik en zorg ervoor dat de mazen 
volledig gevuld en bedekt worden door het membraan. De gewenste dikte van 0.6 mm wordt zo 
automatisch bereikt.
Het inwerken van een wapening zal de treksterkte van het membraan verhogen maar zal de 
rekbaarheid verminderen.
Het wapeningsgaas wordt in de verse eerste laag gerold waarna, na droging tot een kleverige 
oppervlakte, de tweede laag aangebracht wordt.

Afschermeigenschappen De volgende informatie is van toepassing op 0.6 mm dikke lagen BucoBloc B100 die gedurende 
7 dagen gedroogd zijn bij 23°C en 50% RV

• Weerstand tegen waterdruk ( positief)
Een 0.6 mm dikke laag aangebracht op een poreuze gebakken tegel weerstond waterin-
dringing gedurende een 24 h test onder een druk van 0.2 N/mm² ( komt overeen met 20 m 
waterkolom).

• Weerstand tegen waterdruk ( negatief)
Bij het gebruik van het membraan in kelderdichting aan de binnenzijde moet het door 
een bepleistering gesteund worden om lokale, kleine hechtingsproblemen door de hy-
drostatische druk te laten overgaan in lekken.

• Waterdampdoorlaatbaarheid
De waterdampdoorlaatbaarheid is minder dan 4 g/m²/24h bij 25°C en 75%RV gemeten 
volgens BS 3177. Hierbij werden “Payne cups” gebruikt.

• CO2 permeabiliteit
Gebaseerd op de stelregel dat de CO2 permeabiliteit van een coating rond 10 maal beter is 
dan die voor waterdamp zal een membraan van 0.6 mm dikte eenzelfde weerstand hebben 
als 100 meter stilstaande lucht. Dit is een goed resultaat vergeleken met de eis van “ten 
minste 50 meter” voor carbonatatieremmende coatings.

• Methaanpermeabiliteit
Het RAPRA rapport CT 26076 geeft een waarde aan van 79 ml / m² / dag bij een differen-
tiële druk van 1 bar. Dit wil zeggen dat de membraan ongeveer 10 maal beter weerstaat 
aan de transmissie van methaan dan een LDPE fi lm van dezelfde dikte.

• Chemische bestendigheid:
Goede bestendigheid tegenover voeder, verdunde zuren ( behalve tegenover oxiderende 
zuren zoals salpeterzuur) alkali en zoutoplossingen
Middelmatig bestand tegen: transformatorolie en keukenolie
Slecht bestendig tegen: oxidantia, organische solventen zoals petroleum en tolueen.

• Mechanische eigenschappen
Typische waarden bij: 21 dagen drogen bij 23°C en 50% RV
Treksterkte 4N/mm² bij 500 mm/min
Rek breuk bij 350%  bij 500 mm/min
Uitgevoerde testen tonen een scheuroverbrugging tot 2 mm aan
Hardheid: 70 A
Lage temperatuursfl exibiliteit: voldoet aan de strenge norm BS 3900 deel E tot 0°C

• Kunstmatige veroudering:
Tests werden uitgevoerd in een MARR Weatherometer volgens BS 3900 deel F3. Na 2000 
h vertoonde de membraan haarscheurtjes, bij nader onderzoek bleken deze scheurtjes 
slechts 10% van de 0.6 mm dikke fi lm diep te zijn.
Versnelde verouderingstest werden ook uitgevoerd met een Xenotest 150 apparaat. Na 500 
h werd de test stopgezet, de membraan vertoonde geen defecten.

• Brandweerstand
Zoals de meeste organische coatings zal dit membraan ook door vuur aangetast worden en 
is het dus niet geschikt om brandbare materialen ( bijv polystyreenschuim) te coaten.

Veiligheidsaanwijzingen • BucoBloc B100 is geen gevaarlijk product volgens de EG nota 88/379/EEC en er is dus geen 
speciale etikettering vereist.

Verpakking • Bus 5 liter
• Bus 10 liter

Opslag • BucoBloc B100 moet opgeslagen worden in gesloten containers tussen +5 en +35°C. 
Beschermen tegen vorst en directe zonnestraling. 

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het 
bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecon-
troleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter 
plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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