
VOLDOE AAN DE NORMEN -
      OVERTREF DE VERWACHTINGEN

KALDEWEI AFDICHTSETS EN INBOUWSYSTEEMFRAMES



DIT MOET U WETEN – 
          SILICONEVOEGEN ZIJN NIET VOLDOENDE

Afdichten is verplicht. Dit geldt voor particuliere en 
voor industriële gebouwen, bij nieuwbouw en bij sane-
ring van de badkamer. Afdichtbanden aan de rand zijn 
een oplossing die aan de norm voldoet. Siliconevoe-
gen aan de rand zijn uitdrukkelijk GEEN afdichting die 
aan de norm voldoet.

Installateurs, tegelzetters en ontwerpers – alle bij de 
bouw betrokken professionals zijn verantwoordelijk 
voor een betrouwbare afdichting volgens DIN 18534. 
Daarbij is het essentieel dat zij hun werkzaamheden 
op elkaar afstemmen en hun activiteiten coördine-
ren. Wij raden aan om de KALDEWEI afdichtsets op 
de douche of het ligbad door de installateur te laten 
aanbrengen.

De norm spreekt over „gebruiksduur“, zonder deze 
periode verder te bepalen. In de praktijk wordt een 
badkamer meerdere jaren gebruikt, niet zelden meer 
dan 30 jaar. Voor dergelijke perioden moet de afdich-
ting zeer goed geregeld zijn.

De norm onderscheidt vier klassen van blootstelling 
aan water, van weinig (W0-I) tot zeer hoog (W3-I). De 
blootstellingsklasse bepaalt de keus voor de geschikte 
afdichtmaterialen in de binnenruimte. KALDEWEI 
afdichtsets zijn geschikt voor combinatie met alle 
gangbare afdichtingsmaterialen van de bouwchemie.

Sinds juli 2017 is de afdichting van gebouwen 
opnieuw geregeld door een nieuwe DIN normreeks die 
de DIN 18195 vervangt. Hierbij beschrijft de nieuwe 
DIN 18534 het afdichten speciaal van binnenruimtes. 

Het eerste deel van de DIN 18534 beschrijft de ver-
eisten en basisprincipes voor ontwerp en uitvoering 
– ook voor ligbaden en douchevlakken.

W0
W1

W2
W3

„Gedeelten onder/achter het ligbad 
of de douchebak moeten worden 
beschermd tegen de blootstelling 
aan water“

„De afdichting moet met voldoende 
betrouwbaarheid aan de voorziene 
gebruiksduur voldoen.“

„Deze norm richt zich niet alleen op 
de afdichtingsprofessional, maar 
ook op degenen die verantwoorde-
lijk zijn voor het totaalontwerp en 
de uitvoering van het bouwwerk en 
de onderdelen daarvan“

AFDICHTEN VOLGENS DE NORM



EENVOUDIG EN FLEXIBEL

MET ZEKERHEID DICHT –  
ONAFHANKELIJK GETEST

• Waterdicht materiaal, absoluut elastisch en dun.

• Kleefstroken voor het snel bevestigen van de afdich-
ting op het ligbad/de douchebak.

• Voorgevormde afdichthoeken, afgestemd op de 
vorm van de ligbaden en douches van KALDEWEI. 
Geen lastig hoeken vouwen uit een afdichtband, 
geen inpassen van meerlaagse gedeelten in de 
afdichting van de badkamer.

• Wandhoeken en flexibele multifunctionele hoeken 
voor verschillende varianten van wand- en vloer-
hoeken.

• Bijna alle standaardinbouwsituaties worden gedekt, 
van de hoekinbouw tot de inbouw in een nis.

De testopbouw bestaand uit een ingebouwd douchevlak 
en opgelijmde KALDEWEI afdichtset met afdichtband en 
afdichthoeken blijft droog – dit wordt bevestigd door het 
erkende testinstituut Säurefliesner Vereinigung e.V. (SFV) 
in zijn test die werd uitgovoerd volgens de testprincipes 
voor het verlenen van bouwtechnische testcertificaten.
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Het grondthema voor onze douchevlakken komt het 
beste tot uitdrukking door de ESR GELIJKVLOERS. 
De naam is meteen het programma, want de ESR 
is speciaal ontwikkeld voor het absoluut gelijkvloers 

inbouwen en is perfect afgestemd op de KALDEWEI-
douchevlakken. We hebben de ESR GELIJKVLOERS 
op veel punten nog beter gemaakt.

EENVOUDIG

• Voorgemonteerd: Het stabiele aluminiumframe 
hoeft niet te worden bijgesneden of in elkaar te wor-
den gezet, aangezien het reeds passend bij de 
grootte van het douchevlak is voorgemonteerd.

• Compleet systeem: Alle relevante componenten zijn 
onderdeel van het systeem en passend op elkaar 
afgestemd. De geluidsisolatiestrip en de poothou-
ders zijn reeds voorgemonteerd op het frame. Bij de 
levering inbegrepen zijn bekistingshulpen/-platen 
voor het maken van estrikuitsparingen, de vloerbe-
vestiging voor het fixeren van de drager, de afdicht-
set en tegelzethulpen.

VLAK

•  De geluidontkoppelde poten kunnen worden afge-
steld tussen 49 en 164 mm. Voor de hoogteverstel-
ling zijn geen extra werktuigen benodigd.

•  Nieuw is de optionele verlengingsset voor speciale 
bouwhoogten tot 250 mm.

FLEXIBEL

•  De 3D Flex-poten kunnen verticaal en horizontaal 
aan het frame worden versteld. Hiermee worden 
storende buizen en andere obstakels probleemloos 
omzeild. Aanpassingen in de hoogte en het opvan-
gen van oneffenheden in de vloer kunnen eveneens 
achteraf plaatsvinden – nu ook gemakkelijk van 
bovenaf met behulp van de in de leveringsomvang 
inbegrepen inbussleutel.

•  Met de ESR GELIJKVLOERS kan de volgorde van de 
werkzaamheden zinvol worden georganiseerd: Eerst 
wordt de ESR GELIJKVLOERS geplaatst, dan volgen 
de estrik- en tegelwerkzaamheden. Pas in de laat-
ste stap worden het afvoergarnituur en de douche 
ingebouwd. Zo blijft het douchevlak het langst 
beschermd tegen vreemde invloeden.

 
EENVOUDIG – VLAK – FLEXIBEL

INBOUWSYSTEEMFRAME GELIJKVLOERS



AFDICHTSET GELIJKVLOERS – in de leveringsom-
vang inbegrepen is de nieuwe KALDEWEI afdicht-
set. Bij deze bijzondere uitvoering van de afdichtset 
GELIJKVLOERS worden het afdichtband en de voor-
gevormde afdichthoek direct in het frame gelijmd 
in plaats van op het douchevlak. Dit zorgt voor de 
afdichting ten opzichte van de bouwconstructie en 
tegelijkertijd biedt het montagevoordelen in combina-
tie met het inbouwsysteemframe. 

DUBBELE BESCHERMING – de ESR GELIJKVLOERS 
wordt door een tweede afdichting rondom aangevuld. 
Deze loopt direct over in het frameprofiel en zorgt 
voor een veilige binnenafdichting. De meegeleverde 
butyl-afdichtband wordt eenvoudig op een voorgede-
finieerde rand op het frame geplakt. De band blijft 
na verwerken flexibel en vormbaar. Zo is ook het 
gedeelte onder het douchevlak langer beschermd 
tegen indringend vocht.

EXCLUSIEF BIJ KALDEWEI: DE KRUIPWATERAAN-
SLUITING – in het frameprofiel tussen de twee 
afdichtranden ligt de bewezen kruipwateraansluiting 
met terugstroomverhindering. Deze wordt aangeslo-
ten op het speciale afvoergarnituur en voert zo bin-
nendringend kruipwater af.

ONAFHANKELIJK GETEST
Ook de testopbouw bestaand uit een ingebouwd douchevlak en 
ESR GELIJKVLOERS blijft droog – dit wordt bevestigd door het erkende testin-
stituut Säurefliesner Vereinigung e.V. (SFV) in zijn test uitgevoerd volgens 
de testprincipes voor het verlenen van bouwtechnische testcertificaten.

MET ZEKERHEID AFGEDICHT
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AFDICHTSET GELIJKVLOERS –  
DE COMPLETE OPLOSSING

Het afdichtsysteem speciaal voor gelijkvloers inge-
bouwde KALDEWEI-douchevlakken bestaat uit: afdicht-
band, 2 wandhoeken en 4 multifunctionele hoeken. 
Hiermee is de waterdichte inbouw van douchevlak-
ken in vrijwel alle standaard inbouwsituaties mogelijk.

Art.nr. 689720490000

Voor vijfhoek- en kwartcirkeldouchevlakken is een 
speciale afdichtset GELIJKVLOERS beschikbaar.

AFDICHTSET FLEX –  
DE UNIVERSELE OPLOSSING

De set bevat alle relevante onderdelen voor het 
afdichten van ligbaden en verhoogd ingebouwde dou-
ches in hoek- en nissituaties. 

Art.nr. 689720520000

PRODUCTOVERZICHT



INBOUWSYSTEEMFRAME ESR GELIJKVLOERS

Voor de eenvoudige en veilige inbouw van rechthoe-
kige douchevlakken van KALDEWEI. Verkrijgbaar in 
bijna 50 afmetingen van 75 x 80 cm tot 100 x 180 cm. 
Inbegrepen in de leveringsomvang: Bij het douchevlak 
behorende voorgemonteerd draagframe met geluids-
isolatie, geluidontkoppelde 3D -Flex-poten (49 
tot 164 mm), inbussleutel voor de hoogteverstelling 

achteraf, vloerbevestiging voor poten, afdichtset 
GELIJKVLOERS voor de ESR bestaand uit afdichtband, 
2 wandhoeken, 4 multifunctionele hoeken, butyl-af-
dichtband voor de binnenafdichting, bekistingshul-
pen/-platen voor het maken van estrikuitsparingen, 
tegelzethulpen.

AFVOERGARNITUUR (VEREIST):

Afhankelijk van het design van het douchevlak, van 
de gewenste waterdrempelhoogte en de richting 
van de afvoer zijn overeenkomstige afvoergarnitu-
ren verkrijgbaar die speciaal zijn afgestemd op de 
ESR GELIJKVLOERS en zijn kruipwateraansluiting.

Voorbeeld KA 120 voor CONOFLAT Voorbeeld MAS 5305

VERLENGINGSSET VOOR POTEN:

Maakt bijzondere inbouwhoogten mogelijk van 164 
tot 250 mm. Er zijn 3 sets beschikbaar met 4, 5 of 6 
pooteenheden, die passend bij het aantal pooteen-
heden van de ESR GELIJKVLOERS kunnen worden 
samengesteld.

MIDDENSTEUN:

Voor een optimale stabiliteit wordt een midden-
steunsysteem MAS aangeraden vanaf een douchevlak 
groter dan 90 x 90 cm. KALDEWEI biedt afhankelijk 
van de designuitvoering van het douchevlak de pas-
sende oplossing.

TOEBEHOREN INBOUWSYSTEEMFRAME GELIJKVLOERS
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Nog meer informatie over het onderwerp afdichten 
volgens de norm en over het inbouwsysteemframe 
ESR GELIJKVLOERS vindt u op internet.

• Compleet artikeloverzicht
• Montagefilms
• Montagehandleidingen
• Webinar „Afdichten volgens de norm“
• Certificaten
• Ontwerphulpen
• Technische gegevensbladen

www.kaldewei.nl

 
MEDIATHEEK

NEDERLAND
Mechthild Pelchen
Tel.: +49 2382 785 249
mechthild.pelchen@kaldewei.de
www.kaldewei.nl

Duitsland
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Tel.: + 49 2382 785 0
Fax: + 49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

BELGIË
Egeda NV
Toekomstlaan 47
2200 Herentals
tel. +32 14 22 26 08
fax +32 14 22 26 33
e-mail: info@egeda.be
www.egeda.be


