DELTA®-LIQUIXX FX:
Plaatsingsvoorschriften « binnentoepassing»

Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen:
DELTA®-DBF FX
DELTA®-REFLEX PLUS
DELTA®-DAWI GP
DELTA®-SPARXX M1
Het systeem DELTA®-LIQUIXX FX bestaat uit een pasta-achtige coating
DELTA®-LIQUIXX FX en een geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10.

+

Algemeen
DELTA®-LIQUIXX FX is een functionele pasta-achtige bekleding met een hoge structurele viscositeit
voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen van de DELTA® - lucht- en dampschermen met
laterale randen, scheidingswanden, dakramen, ventilatiebuizen, moeilijk bereikbare plaatsen en
details zowel in de nieuwbouw als bij renovaties.

DELTA®-LIQUIXX FX wordt steeds versterkt met het geotextiel DELTA®LIQUIXX GT 10.
Eigenschappen
DELTA®-LIQUIXX FX beschikt over uitstekende aanhechtingseigenschappen op praktisch elke
ondergrond en kan toegepast worden op hout, houten elementen, metselwerk, metaal en veel
kunststoffen.
DELTA®-LIQUIXX FX is klaar voor gebruik en moet in geen geval verdund worden met water.
DELTA®-LIQUIXX FX kan verwerkt worden bij een temperatuur van +5 °C tot +40 °C. De droogtijd is
afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de dikte van de aangebrachte laag en
bedraagt ongeveer 6 uur bij 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 60 %. Hogere temperaturen
en een lagere luchtvochtigheid hebben een gunstige invloed op de droogtijd.
De ingewerkte drogingsindicator toont op een gemakkelijke visuele manier of het aangebrachte
product droog is: de dispersie is lichtblauw tijdens de droging en donkerblauw in droge toestand.
Voorbereidende handelingen
DELTA®-LIQUIXX FX goed omroeren voor gebruik. De bewerkingsoppervlakte moet gereinigd en op
geschiktheid gecontroleerd worden. Voor een betrouwbare behandeling moet de oppervlakte
voldoende dragend zijn, proper (geveegd), droog tot licht vochtig en vorst- en vetvrij zijn.
De plaatsing van DELTA®-LIQUIXX FX gebeurt in 3 stappen:
1. Met behulp van een platte borstel een eerste laag DELTA®-LIQUIXX FX tot verzadiging aanbrengen
op de ruim gemeten bewerkingsoppervlakte, het aan te sluiten element en de aangrenzende folie.
2. Het speciale geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10 op de vers aangebrachte laag
plaatsen en de vorm van de ondergrond laten aannemen. Het geotextiel moet de
folie en het bouwelement minstens 4 cm overlappen. De met DELTA®-LIQUIXX FX
bewerkte ondergrond moet groter zijn dan de oppervlakte bedekt met het geotextiel.
Het speciale geotextiel is een onderdeel van het systeem en moet steeds geplaatst worden.
3. Een tweede laag DELTA®-LIQUIXX FX tot verzadiging aanbrengen op de oppervlakte
van het geotextiel. Vorming van plooien vermijden. Met een platte borstel altijd
van het centrum naar de randen van het geotextiel toe werken om te vermijden
dat het geotextiel oprolt.
Indien het noodzakelijk is om meerdere banden van het geotextiel aan te brengen moeten deze elkaar
minstens 4 cm overlappen. De onderste band van het geotextiel moet volledig doordrenkt zijn
alvorens de volgende band mag aangebracht worden.
Rendement van DELTA®-LIQUIXX FX
Afhankelijk van het absorptievermogen van de dragende ondergrond, ong. 1,0 liter per m² DELTA®LIQUIXX GT 10 Deze plaatsingsvoorschriften zijn niet allesomvattend en ontheffen niemand van
onvakkundig en onverantwoordelijk handelen. Specifieke gevallen eventueel eerst uittesten.

Detail 1: aansluiting van het luchtscherm aan de ventilatiebuis

Aanhechtingslaag.

Plaatsing van een tweede laag.

Plaatsing van het geotextiel.

Na droging

Detail 2: Aansluiting van het luchtscherm aan de draagbalk

Uitsnijden van het luchtscherm

Plaatsen van tweede laag op het geotextiel

Plaatsing van de aanhechtingslaag

Na droging

Bijkomende voorbeelden:

Detail 3: Horizontale wandaansluiting aan vloer / muur

Detail 4: Aansluiting aan de buis / beton

Detail 5: Wandaansluiting muur/dak d.m.v. bepleistering
In functie van de dikte van de dakconstructie (bv : dubbel lattenwerk met gipskartonplaat = 60 mm),
het luchtscherm moet op de juiste afmeting afgesneden worden. Vergeet niet voldoende materiaal te
voorzien om spanningen te vermijden.

DELTA®-LIQUIXX FX moet het luchtscherm minimaal 4 cm overlappen.

Na het stofvrij maken van de ondergrond, een eerste laag DELTA®-LIQUIXX FX aanbrengen op het
luchtscherm en het metselwerk.. Op het metselwerk dient men eveneens 4 cm te overlappen. Het te
behandelen oppervlak moet groter zijn dan de breedte van het geotextiel DELTA®-LIQUXX GT 10
(m.a.w. > 10 cm).

Plaatsing van het geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10 op de eerste laag DELTA®-LIQUIXX FX en een
tweede laag DELTA®-LIQUIXX FX tot verzadiging aanbrengen.

Een tweede geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10 in de verse pasta aanbrengen en gladstrijken d.m.v.
een propere verfborstel. Dit geotextiel zal als aanhechtingsraster dienen voor het pleisterwerk en kan
lichtjes omgebogen worden naar het metselwerk., dit om spanningen te vermijden.

Na droging van de DELTA®-LIQUIXX FX (verandering van licht naar donker blauwe kleur), het
bepleisteren kan beginnen. Dit garandeert een continue luchtdichtheid van het dak (pleisterwerk) en
het dak (luchtscherm).

Detail van de bepleisterde aansluiting van DELTA®-LIQUIXX FX: het geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT
10 werd gedeeltelijk geïntegreerd in de bepleistering. De aanhechting van de pleister is groter dan 0,1
N/mm² (conform aan de NIT 199 « Binnenbepleistering » van het WTCB).

Detail 6: hoeken van dakvensters

Aanhechtingslaag.

Aanbrengen van tweede laag

Na droging

Plaatsing van het geotextiel.

Het geotextiel verzadigen

Detail 7: Zoldertrap

Detail 8: Aansluiting aan de schouw
In functie van de dikte van de plafondconstructie (bv. Dubbel lattenwerk met gipskartonplaat = 60
mm), moet het luchtscherm op de juiste hoogte afgeknipt worden. Vergeet niet voldoende materiaal te
voorzien om spanningen te vermijden.

De binnenafwerking moet de DELTA®-LIQUIXX FX bedekken. De schouw kan eveneens bepleisterd
worden door een tweede geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10 aan te brengen.

Detail 9: Rechte aansluiting aan muur in natuursteen

Detail 10: Rechte aansluiting aan de dakpan
In functie van de plafondconstructie, moet het luchtscherm op de juiste maat afgesneden worden.

De binnenafwerking moet de DELTA®-LIQUIXX FX verstoppen. Dit kan eveneens bepleisterd worden
door een tweede geotextiel DELTA®-LIQUIXX GT 10 te plaatsen.

Detail 11 : aansluiting aan « buis met grote afmeting »

Technische eigenschappen

Oneffenheden en plooien kunnen met deze pasta bedekt worden: deze biedt een duurzame oplossing
van verschillende ondergronden.

