
 
Coba kimband ASP900 is een compound op basis van acrylaatdispersie. 
 
 

Producteigenschappen 
 

Consistentie Pasteus 

Kleur Oranje 

Geur Neutraal 

Dichtheid (kg/m
3
) Ca. 1400 

pH Ca. 8,5 

Verwerkingstemperatuur Tussen 5°C en 25°C* 

 

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur 

 

Speciale productkenmerken: 

• Blijvend elastisch 

• Eenvoudig verwerkbaar 

 

Toepassingsgebied 

 

Coba afdichtingscoating ASP900 is geschikt voor het 

afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen 

op beton, kalkzandsteen, cement- gips gebonden 

pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en 

gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba 

afdichtingscoating ASP900 is scheurbestendig en blijvend 

elastisch. Bij een vormvaste hoekaansluiting is het 

aanbrengen van één laag afdichtingscoating  ASP900 

voldoende. In alle andere gevallen is een combinatie met 

kimband ASP910 vereist om scheurvorming te voorkomen. 

Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en permanent 

natte toepassingen zoals zwembadbassins. 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

Voorbereiding ondergrond 

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stabiel 

en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig 

kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk absorberende 

ondergronden altijd voorstrijken met Coba voorstrijkmiddel 

DPM800. 

 

Verwerking  

Bij toepassing als kimafdichting in combinatie met Coba 

kimband ASP910 breng Coba afdichtcoating ASP900 met 

een blokkwast egaal en dekkend aan. Plaats het kimband 

vervolgens in de nog natte coating. Breng tenslotte een 

tweede laag coating goed dekkend over het kimband aan. 

Bij toepassing als ondergrondafdichting: breng Coba 

afdichtcoating ASP900 met blokkwast of roller egaal en 

dekkend aan. Droogtijd: minimaal 12 uur afhankelijk van 

de omgevingscondities. Zet bij twijfel altijd een proefstuk 

op om te zien of het product voldoet aan de gestelde 

eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling 

technische adviezen. Reinig gereedschap direct na 

gebruik met (warm) water. 

 

Verbruik  

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 200 - 300 

g/m
2
. 

 

Nabehandeling - droging 

De droogtijd van de coatings pasta bedraagt ca. 12 uur 

mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. 
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Ecologie/toxicologie 

 

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor 

mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, 

productresten laten drogen en/of verharden en als normaal 

bouwafval afvoeren. 

 

Veiligheidsvoorschriften 

 

Van alle Coba producten is een separaat 

veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze 

informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met 

andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in 

deze documentatie. 

 

Verpakking en opslag 

 

Verpakkingseenheid Emmers van 7 kg 

Palletbelading 72 stuks 

Opslag en transport Koel, droog en vorstvrij opslaan en 

transporteren 

Houdbaarheid Minimaal 1 jaar in originele,  

Ongeopende verpakking  

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige informatie 

 

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring 

en is van toepassing op het product zoals door ons 

geleverd. Coba Afbouwproducten BV verstrekt deze 

informatie zonder waarborg en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan 

door het gebruik van deze informatie. Dit product is 

speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. 

 


