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MASTERSTOP bentoniet zwelbanden 

E
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op
es

e T
echnische Goedkeuring

ETA  
Drukwatertest

voor de afdichting van werkvoegen Techniek pagina 8-11       

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010011 Afm.: 25 x 20 mm, kleur zwart
doos 30 m (6 rollen à 5 m) 
drukdicht tot 50 m waterkolom

1 
doos

Pallet
36 dozen

22,80 kg
doos

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
bentoniet zwelband met coating,
Afm.: 25 x 20 mm, kleur zwart 
doos 30 m (6 rollen à 5 m) 
drukdicht tot 50 m waterkolom

1 
doos

Pallet
36 dozen

23,00 kg
doos

010020 Afm.: 20 x 15 mm, kleur groen
doos 30 m (6 rollen à 5 m) 
drukdicht tot 20 m waterkolom

1 
doos

Pallet
36 dozen

14,30 kg
doos

Art.nr. 010011 Art.nr. 010012 Art.nr. 010020

MASTERSTOP bentoniet zwelbanden
voor ondergeschikte afdichtingen

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010016 Afm.: 15 x 10 mm, kleur groen
doos 90 m (9 rollen à 10 m)

1 
doos

Pallet
36 dozen

21,00 kg
doos

010017 Afm.: 20 x 10 mm, kleur zwart
doos 54 m (9 rollen à 6 m)

1 
doos

Pallet
36 dozen

19,00 kg
doos

Art.nr. 010016 Art.nr. 010017

MASTERSTOP bentoniet zwelbanden

ZWELBANDEN
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MASTERSTOP SK 
Drukwatertest

zelfklevende bentoniet zwelband Techniek pagina 12  

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010025 Afm.: 20 x 5 mm, zelfklevend
doos 90 m (5 rollen à 18 m)
drukdicht tot 50 m waterkolom  

1 
doos

Pallet
36 dozen

16,00 kg
doos

Art.nr. 010025 Afdichting van een 
mantelbuis met 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

E
ur

op
es

e T
echnische Goedkeuring

ETA  
Drukwatertest

 

Best
endigheidstest

hogedruk zwelbanden op TPE-basis voor de werkvoegafdichting Techniek pagina 13-15  

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010040 Afm.: 20 x 5 mm
doos 120 m (6 rollen à 20 m)
drukdicht tot 80 m waterkolom

1 
doos

Pallet
36 dozen

18,00 kg
doos

010045 Afm.: 20 x 10 mm
doos 60 m (6 rollen à 10 m)
drukdicht tot 80 m waterkolom

1 
doos

Pallet
36 dozen

17,00 kg
doos

Art.nr. 010040 Art.nr. 010045

zelfklevend

MASTERSTOP SK en FLOWSTOP

De bevestiging van FLOWSTOP gebeurt met zwelbandlijm POWER.

Passend legtoebehoren zoals zwelbandlijm en netten vindt u op de pagina's 6/7.
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Art.nr. 010050 Art.nr. 010030

Art.nr. 010037

Art.nr. 010052

Art.nr. 010033 Art.nr. 010038

Lijmen en zwelpasta's Techniek pagina 16-18

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010050 Zwelbandlijm voor bentoniet zwelbanden,
patroon 310 ml, 
Verbruik: 1 patroon = ca. 7 m,  
geschikt voor vochtige ondergrond

1 stuks doos
20 patronen

11,60 kg
doos

010052 Zwelbandlijm POWER
hogedruklijm voor de bevestiging van  
MASTERSTOP- en FLOWSTOP-zwelbanden of voor 
het vastzetten van de folieflens,  
patroon 310 ml, 
Verbruik: 1 patroon = ca. 7 m,  
geschikt voor vochtige ondergrond

1 stuks doos
20 patronen

10,00 kg
doos

010030 MasterMastic PU zwelpasta
zwelpasta op polyurethaanbasis, 

Drukwatertest

voor de afdichting van werkvoegen en doordringingen 
of voor de bevestiging van zwelbanden,  
patroon: 310 ml, 
Verbruik: werkvoeg ca. 300-350 ml/m,
Verbruik: doordringing ca. 80-100 ml/m,
Verbruik: bevestiging zwelband ca. 45-50 ml/m

1 stuks doos
12 patronen

5,90 kg
doos

010033 MasterMastic PU zwelpasta
zwelpasta op polyurethaanbasis, 

Drukwatertest

voor de afdichting van werkvoegen en doordringingen 
of voor de bevestiging van zwelbanden,  
aluminium foliezak van 600 ml, 
Verbruik: werkvoeg ca. 300-350 ml/m,
Verbruik: doordringing ca. 80-100 ml/m,
Verbruik: bevestiging zwelband ca. 45-50 ml/m

1 stuks doos 
12 foliezakken

10,40 kg
doos

010038 Kitpistool voor 310 ml patroon,
professioneel kitpistool met aluminium behuizing, 
koppeling en schuifstang gehard

1 stuks 0,90 kg
stuk

010039 Kitpistool voor aluminium foliezak 600 ml, 
incl. 3 nozzles, professioneel kitpistool met 
ergonomische handgreep, 
koppeling en schuifstang gehard, 
buis en ringmoeren van aluminium

1 stuks 1,25 kg
stuk

010037 Nozzle voor kitpistool 600 ml 1 stuks 0,05 kg/st.

Art.nr. 010039

Toebehoren voor zwelbanden
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Art.nr. 010055 Art.nr. 010060 Art.nr. 010065

Bevestigingsnetten
Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

010055 Zwelbandnet voor 20/15,
doos 30 m (30 netten à 1 m)

1 
doos

Pallet
160 dozen

1,95 kg
doos

010060 Zwelbandnet voor 25/20,
doos 30 m (30 netten à 1 m)

1 
doos

Pallet
160 dozen

2,60 kg
doos

010065 Zwelbandnet voor 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
doos 30 m (30 netten à 1 m)

1 
doos

Pallet
80 dozen

4,90 kg
doos

Bevestigingsnagels
Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

010080 Nagels voor nagelpistool
lengte 42 mm, met grote onderlegschijf 

1 zakje 
à 100 stuks

0,90 kg
zakje

010090 Nagels voor handmatige bevestiging,
lengte 40 mm, met onderlegschijf 

1 doos
à 250 stuks

1,00 kg
doos

Art.nr. 010080 Art.nr. 010090

Toebehoren voor zwelbanden



8 |  Techniek

MASTERSTOP E
ur

op
es

e T
echnische Goedkeuring

ETA  
Drukwatertest

bentoniet zwelbanden
 Europese Technische Goedkeuring ETA

 Algemeen bouwtechnisch certificaat

Productbeschrijving
MASTERSTOP bentoniet zwelbanden zijn al jaren 
beproefd in de bouwpraktijk, zwellen bij contact 
met water op en dichten scheuren resp. werkvoe-
gen betrouwbaar en duurzaam af.
De keuringen garanderen dat het product geschikt 
is voor de diverse toepassingsgebieden.

Bestendigheid van MASTERSTOP bentoniet zwelbanden en 
MASTERSTOP SK

Medium Bestand Niet bestand

Logen algemeen

Ureum

Gier/drijfmest

Biogas

Radon

Dooizout

Stoffen uit gisting

Stoffen uit compostering

Afvalwater in zuiveringsinstallaties

Benzine

Diesel

Stookolie

Andere bestendigheden op aanvraag.

De voordelen van de MASTERSTOP bentoniet zwelbanden overtuigen 
 Eenvoudige en betrouwbare montage

 Geen opstaande randen

 Zelfinjecterende werking 
De zwelbandbestanddelen dringen in 
scheuren en holtes

 Milieuvriendelijk

 Geen vormstukken en lassen

 Zwel- en krimpgedrag is reversibel

 Vormstabiel en niet kleverig

 Geen afval resp. reststukken

 Betrouwbaar door omvangrijke keuringen

MASTERSTOP bentoniet zwelbanden
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Leggen met bevestigingsnetten en nagels Leggen met zwelbandlijm

Leggen
Afmeting 25/20 mm

Met zwelbandnet Met zwelbandlijm

MASTERSTOP
alle afmetingen

MASTERSTOP
Afmeting
25/20 en 
20/15 mm

BetonBeton

ZwelbandlijmZwelbandnet

Staalnagels met 
onderlegschijven

Montage
MASTERSTOP bentoniet zwelbanden worden met zwelbandnet, zwelbandlijm of met MasterMastic  PU 
zwelpasta bevestigd. Ze worden binnen de wapening gelegd met een betondekking van ten minste 8 cm.

Rechte naad Hoeknaad

Vorming stompe naad

Hoekvorming

MASTERSTOP bentoniet zwelbanden
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MASTERSTOP LONG TIME
bentoniet zwelband voor weersonafhankelijke montage
Productbeschrijving en functie
MASTERSTOP LONG TIME 25  x  20  mm is een 
bentoniet zwelband met coating voor de afdich-
ting van werkvoegen in het vloer/vloer-, vloer/
wand- en wand/wand-bereik.
MASTERSTOP LONG TIME is voorzien van een 
schutfolie, die een weersonafhankelijke montage 
mogelijk maakt.
De schutfolie garandeert dat de zwelband ten min-
ste 10 dagen lang kan zijn blootgesteld aan regen 
en aanliggend water zonder te expanderen. 
In ingebetonneerde toestand verandert dit. De 
samenstelling van het beton zorgt ervoor dat de 
schutfolie na enkele dagen haar functie verliest, de 
zwelband vrijgeeft en deze bij waterintreding de 
voegen betrouwbaar en duurzaam kan afdichten.
Voor onderwatermontage en permanente onder-
waterberging is de band niet geschikt.

Veiligheidsaspect
MASTERSTOP LONG TIME is geen gevaarlijke 
werkstof en onproblematisch bij de hantering en 
verwerking.

Opslag
MASTERSTOP LONG TIME moet droog, be-
schermd tegen vervuiling en mechanische be-
schadiging worden opgeslagen. Reeds voorge-
zwollen, in geometrie veranderde, of zwelbanden 
met beschadigde schutfolie mogen niet worden 
gemonteerd.

Regenbescherming 10 dagen

Drukdicht 50 meter waterkolom

Vergelijking zwelband met en zonder schutfolie

De voordelen van MASTERSTOP LONG TIME overtuigen 
 Weersonafhankelijke montage

 Geen opstaande randen

 Zelfinjecterende werking 
De zwelbandbestanddelen dringen in scheu-
ren en holtes

 Milieuvriendelijk

 Geen vormstukken en lassen

 Zwel- en krimpgedrag is reversibel

 Vormstabiel en niet kleverig

 Geen afval resp. reststukken

 Betrouwbaar door omvangrijke keuringen

E
ur

op
es

e T
echnische Goedkeuring

ETA  
Drukwatertest

MASTERSTOP LONG TIME
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Montage MASTERSTOP LONG TIME met zwelbandnet
Betondekking 8 cm binnen de wapening

Minimaal 10 dagen regenbescherming

Montage
 MASTERSTOP LONG TIME wordt in het midden in de voeg en binnen de wapening gemonteerd.

 Er moet worden gelet op een voldoende betondekking van ten minste 8 cm.

 De zwelband kan niet worden gelijmd, maar moet met een zwelbandnet op de ondergrond worden 
bevestigd. Om contact over het hele vlak op de betonnen ondergrond te waarborgen, moet het zwel-
bandnet gewoonlijk in lengterichting om de 25 cm met nagels in het beton worden bevestigd. Indien 
nodig kunnen de bevestigingsafstanden worden verkleind.

 Er moet op worden gelet dat de schutfolie niet wordt beschadigd.

 Naden en aansluitingen worden stomp aangesloten. Bij snijvlakken de schutfolie iets terugtrekken, 
5 cm zwelband afsnijden en de folie zodanig omslaan dat er geen contact met water plaatsvindt.

 De betonnen ondergrond moet vlak en vrij zijn van losse of scheidende bestanddelen en mag geen 
grote ruwdieptes hebben.

Leggen alleen met zwelbandnet
Folie niet aftrekken

MASTERSTOP
LONG TIME
Afmeting
25/20

Beton

Zwelbandnet

Schutfolie

Staalnagels met onderlegschijven

10 dagen
regenbescherming

Vorming stompe naad

Hoekvorming

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 
Drukwatertest

zelfklevende bentoniet zwelband

Productbeschrijving
MASTERSTOP SK is een zelfkleven-
de bentoniet zwelband die bij con-
tact met water expandeert en voor-
komt dat water kan binnendringen.

Keuring
 Testrapport MFPA Leipzig, 

tot 50 m waterkolom

 Milieuvriendelijk

Toepassing
 Waterondoorlatende aansluiting van buisleidingen in 

betonnen bouwwerken

 Afdichting van wapeningsaansluitingen

 Afdichting van vloerafvoeren

Montage
 Siliconenpapier aftrekken en 2 ringen 

MASTERSTOP SK rond de af te dichten buis 
plakken.

 Bij de uiteinden stomp aansluiten, geen 
overlappingen

 Het oppervlak van de buizen moet hard zijn

 MASTERSTOP SK plakt op metaal, kunststof, PVC 
en steen.

 MASTERSTOP SK eventueel met een binddraad 
borgen.

Vloer

Betonwand

Aanliggend
water

MASTERSTOP SK
stopt water

5 cm afstand
tussen de ringen

MASTERSTOP SK wordt binnen de wapening 
met 6 cm betondekking rond de buis geplakt.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 

E
ur

op
es

e T
echnische Goedkeuring

ETA  
Drukwatertest

 

Best
endigheidstest

hogedruk zwelbanden
Voor de afdichting van werkvoe-
gen en doordringingen in beton-
nen bouwwerken. Met een getes-
te drukbestendigheid van 8  bar 
voldoet FLOWSTOP aan de voor-
waarden van de Duitse WU-richtlijn 
voor waterondoorlatende beton-
constructies voor een permanen-
te druk van 2 bar, evenals aan in-
ternationale standaarden die een 
hoge drukbestendigheid vereisen.

 Europese Technische Goedkeuring ETA

 Algemeen bouwtechnisch certificaat

 Geschikt voor waterovergangszones

 Goede chemische bestendigheid

 Vormstabiel

 Maximumdruk 8 bar met de afmeting 20 x 5 mm

 Langdurige test gedurende 250 dagen

 Eenvoudig leggen met de zwelbandlijm POWER

 Geen opstaande rand nodig

Productbeschrijving 
FLOWSTOP is een tegen hoge druk bestendige zwelband 
voor werkvoegen en doordringingen in de betonbouw.
Met de afmeting 20 x 5 mm bereikt u een betrouwbare en 
permanente afdichting tot 80 m waterkolom.

Technische gegevens Bestendigheid

Chemische basis: gemodificeerd TPE 

Kleur: rood

Oppervlak: glad 

Profielen: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C

Opslag: droog en beschut

 verdunde zuren en logen

 zout water

 methaangas en radon

 gier en drijfmest

 gistingsbeslag en biogas

 betonalkaliteit 

 beton aantastende vloeistof

FLOWSTOP
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De zwelbandlijm POWER opspuiten en de zwel-
band FLOWSTOP in de lijm rollen.

Montage
De ondergrond moet schoon, droog 
en vrij van losse delen zijn. Na het 
aanbrengen van de zwelbandlijm 
POWER in het midden van de voeg 
wordt de band op de lijm gelegd en 
er licht aangedrukt. Er moet worden 
gelet op een betondekking van ten 
minste 8  cm binnen de wapening. 
Niet leggen met zwelbandnet.
Voor de betonnering mag de band 
niet gedurende langere tijd in het 
water liggen. 
Afvloeiend regenwater activeert de 
zwelling niet.

Afdichting van een werkvoeg

8 cm
betondekking Vorming stompe naad

Hoekvorming

FLOWSTOP
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Zwelgedrag 
Het zwelgedrag van FLOWSTOP werd op 180 dagen 
door het opslaan in 4 testvloeistoffen gecontroleerd. 

   
   
Testvloeistof 

Neutrale vloeistof pH-waarde 7 600%

Alkalische vloeistof pH-waarde 13 350%

Beton aantastende vloeistof pH-waarde 4,5 200%

Zout water 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm en 20 x 10 mm
oorspronkelijk en in de expansie

Afhankelijk van de testvloeistof werden de 
eindexpansies na 6 tot 10  dagen bereikt. Deze 
periodes verschaffen voldoende tijd voor een 
veilige montage.

Testverloop FLOWSTOP
Waterdruk

[bar]
Testduur

dagen
Doorstroming Opmerkingen

0,03 3 niet meetbaar instelling van 
de werkvoeg op 

0,25 mm en drukloze 
watervulling

doorlating van water 
aan alle zijden, met 

toenemende zwelling 
snel afnemend

0,2 1 0
begin van de 

1e blootstelling aan 
drukwater

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

– 43 –
zes weken lang 

drogen met toevoer 
van warme lucht

0,03 3 0
drukloze watervulling, 

dicht

0,2 1 0
begin van de 

2e blootstelling aan 
drukwater, dicht

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

Waterdruk
[bar]

Testduur
dagen

Doorstroming Opmerkingen

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

– 43 –
zes weken lang 

drogen met toevoer 
van warme lucht

0,03 3 0
drukloze watervulling, 

dicht

0,2 1 0
begin van de  

3e blootstelling aan 
drukwater, dicht

0,4 1 0 dicht

0,6 1 0 dicht

0,8 1 0 dicht

1,0 3 0 dicht

2,0 1 0 dicht

3,0 1 0 dicht

4,0 1 0 dicht

5,0 14 0 dicht

6,0 28 0
extra drukniveau,

dicht

7,0 28 0
extra drukniveau,

dicht

8,0 28 0
extra drukniveau,

dicht

FLOWSTOP

Maximale 
expansie in 
alle testcycli
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Lijmen en zwelpasta's
MASTERTEC produceert lijmen voor zwelbanden evenals zwelpasta's voor de afdichting van werkvoegen 
en doordringingen in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten.

Voorbereidende werkzaamheden
Op maat snijden van de patroonpunten

Aanbrengen van de lijmen of pasta's

Voor de verschillende toepassingsgebieden wordt 
de nozzle dienovereenkomstig afgesneden.

Voorbeeld: Grote uitstroomopening
Verbruik ca. 280-360 ml/m

Op maat gesneden nozzles

Kleine 
uitstroomopening 
lijmverbindingen

Ø 5-6 mmOrigineel

Middelgrote 
uitstroomopening 

doordringingen
Ø 8-10 mm

Grote 
uitstroomopening 

voor de 
afdichting van 
werkvoegen
Ø 13-15 mm

Grote 
uitstroomopening
ca. 280-360 ml/m

Middelgrote 
uitstroomopening
ca. 80-100 ml/m

Kleine 
uitstroomopening

ca. 40-50 ml/m

Lijmen en zwelpasta's
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Zwelbandlijm
Oplosmiddelvrij eencomponent-afdichtingsmateriaal voor het 
lijmen van MASTERSTOP bentoniet zwelbanden. 

Verbruik: 40-50 ml/m  ca. 7 m per patroon

Verwerking: voor droge en licht vochtige ondergronden

Plakt op: beton

Verwerkings-
temperatuur: +5 °C tot +45 °C

Temperatuur-
bestendigheid
na uitharding: -20 °C tot +70 °C

Uithardingstijd: ca. 8 uur bij +20 °C

Milieu: nadat het product is uitgehard, is het reukloos 
en fysiologisch veilig.

Leveringsvorm: patroon 310 ml

Zwelbandlijm POWER
Oplosmiddelvrij eencomponent-afdichtingsmateriaal voor het lijmen 
van MASTERSTOP- en FLOWSTOP-zwelbanden of voor het vast-
zetten van de folieflens. De uitvoering POWER is een hogedruklijm. 

Verbruik: 40-50 ml/m = ca. 7 m per patroon

Verwerking: Voor droge en vochtige ondergronden

Plakt op: beton, staal, hard-PVC, zacht-PVC, steen 
Bereikt een zeer hoge mechanische sterkte.

Verwerkings- 
temperatuur: +5 °C tot +45 °C

Temperatuur - 
bestendigheid  
na uitharding: -30 °C tot +80 °C

Uithardingstijd: ca. 8 uur bij +20 °C

Milieu: nadat het product is uitgehard, is het reukloos 
en fysiologisch veilig. Zeer aanbevelens-
waardig bouwproduct met weinig schadelijke 
stoffen

Leveringsvorm: patroon 310 ml

Lijm aanbrengen op een schone 
ondergrond

De zwelband aanzetten

De zwelband in het lijmbed 
drukken

Hogedruklijm POWER voor 
MASTERSTOP en FLOWSTOP

Lijmen en zwelpasta's
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MasterMastic PU zwelpasta 
Drukwatertest

Eencomponent-polyurethaanpasta met zwelvermogen, voor de afdichting van werkvoegen en doordringin-
gen in waterondoorlatende betonconstructies of voor de bevestiging van zwelbanden.

 Voor droge en vochtige 
ondergronden

 Oplosmiddelvrij

 Verwerking:  
+5 °C tot +45 °C

 Fysiologisch veilig

 Uithardingssnelheid: 
ca. 6-7 mm/24 uur

Art.nr. 010030
310 ml patroon

Art.nr. 010033
600 ml foliezak

Doordringingen
Gekeurde afdichting tot 40 m waterkolom 
(testrapport MFPA Leipzig)

Aanbrengen: ringvormig Ø ca. 8-10 mm

Verbruik: ca. 80-100 ml/m

Hecht op: beton, staal, steen, hard-PVC 
Niet geschikt voor polypropyleen!

Montage: binnen de wapening met een betondekking van ten 
minste 8 cm 
Beschermen tegen natheid en regen om 
voortijdig zwellen te voorkomen.

Werkvoegen
Algemeen bouwtechnisch gekeurde werkvoegafdichting 
conform WU-richtlijn tot 20 m waterkolom

Aanbrengen: rups ca. 35 x 12 mm

Verbruik: ca. 300-350 ml/m*

Hecht op: stofvrije, droge of matvochtige betonnen 
oppervlakken

Montage: binnen de wapening met een betondekking van ten 
minste 8 cm 
Beschermen tegen natheid en regen om 
voortijdig zwellen te voorkomen.

Zwelband-bevestiging
Aanbrengen: rups Ø ca. 6-8 mm

Verbruik: ca. 45-50 ml/m*

Hecht op: stofvrije, droge of matvochtige betonnen 
oppervlakken

 * Afhankelijk van de betonruwheid

Lijmen en zwelpasta's
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