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TECHNISCHE FICHE  

HERTALAN DOUCHESET
Inhoud van de doucheset
• 1 Hertalan-membraan (1,0 mm dik)
• 1 bus Hertalan KS137 (0,9 kg)
• 1 lijmborstel
• 2 kokers Hertalan KS87 (310 ml)
• 1 tweetalige handleiding

Verwerking van de Hertalan EPDM
Bij douches hoeft het volledige werkoppervlak niet te worden verlijmd. De verticale delen worden verkleefd met 
Hertalan KS137 en nadien grondig aangerold met de 4 cm brede aandrukrol. Boven op de Hertalan EPDM moet 
rechtstreeks een chape (dekvloer) worden aangebracht.

Gebruik tijdens de plaatsing van de Hertalan EPDM-doucheset nooit materieel, materiaal, verwarmingstoestel-
len of verlichting die mogelijke ontstekingsbronnen zijn. Rook nooit in ruimtes waarin Hertalan EPDM verwerkt 
wordt. Maak geen vonken. Plaats tijdens de plaatsing een brandblusser binnen handbereik.

Handleiding
1. Plaats de waterafvoerleiding, de aansluiting, de geurafsnijder en het onderste deel an het aansluitstuk.

2. Verwijder alle scherpe delen die een perforatierisico vormen. Vervolgens verwijdert u tevens alle losse delen.

3. Plaats het Hertalan-EPDM-membraan op de zuivere ondergrond.

4. De aansluiting met een onderliggende waterafvoer dient te gebeuren ofwel d.m.v. een klemring ofwel d.m.v. 
een EPDM aansluitslab. Als er d.m.v. een EPDM aansluitslab aangesloten wordt, dient u Hertalan EPDM op 
Hertalan EPDM te verlijmen, met Hertalan KS137 contactlijm en vervolgens af te kitten met Hertalan KS87 
kit. Hertalan KS137 contactlijm dient op beide te verbinden oppervlaktes gelijkmatig aangebracht te worden 
à rato van 800gr/m². Voor we de delen met elkaar verbinden, laten we de lijm voldoende uitdampen. Afhan-
kelijk van de omgevingstemperatuur ongeveer 15 à 30 min. De laatste 2 centimeter van de te verbinden delen 
wordt afgekit met de Hertalan KS 87 kit. We zorgen ervoor dat deze Hertalan KS 87 kit minstens 2mm dik 
aangebracht wordt.

5. De hoeken worden niet ingeknipt ! We vouwen de overtollige Hertalan EPDM-rubber achter het verticale EP-
DM-vlak. De zo verkregen verticale vouw wordt vervolgens ook afgekit met de Hertalan KS 87 kit.

6. De bovenzijde van het waterdichte membraan wordt bij voorkeur mechanisch geklemd met een betegelings-
profiel. Tussen de Hertalan EPDM en de verticale wand wordt minstens afgekit met de Hertalan KS 87 kit !
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7. Bescherm uw werk zodat derden géén perforaties aanbrengen!

8. Na waterdichte controle van de werken, kan er gestart worden met het aanbrengen van de chape en de bete-
geling.

Opgelet: Gebruik tijdens de plaatsing van de Hertalan EPDM-doucheset nooit materieel, materiaal, verlichting of 
verwarmingstoestellen die ontstekingsbronnen zouden kunnen zijn. Rook nooit en gebruik geen ontstekingsbron 
in de ruimtes waar de Hertalan EPDM-rubber geplaatst wordt. Maak geen vonken. Plaats een brandblusser in 
handbereik tijdens de plaatsing

Hertalan doucheset bestaat in de volgende uitvoeringen:
Hertalan EPDM-doucheset 1,40 m x 1,40 m
Hertalan EPDM-doucheset 1,40 m x 2,80 m
Hertalan EPDM-doucheset 2,00 m x 2,00 m


