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BESTEKTEKST 

Onderwerp 
 
Het leveren en plaatsen van de zelfklevende spouwwaterafdichting KORBO DRY met de bevestigingstape KORBO 
DRY + boven Korbo metselwerkprofielen. 
 

Beschrijving 
 
De spouwwaterafdichting KORBO DRY  is een membraan dat is samengesteld uit twee lagen op basis van 
polypropyleen. Ze houdt slagregen tegen, maar laat condens door. Ze scheurt niet snel en zorgt voor een 
uitstekende bescherming tegen veroudering. Dit membraan is voorzien van een zelfklevende butylstrook die de 
installatie vergemakkelijkt. Na verwijdering van de beschermfolie kan het membraan met deze kleefstrook 
rechtstreeks op de ondergrond van de dragende structuur worden bevestigd.  
 
Om ervoor te zorgen dat de KORBO DRY spouwwaterafdichting blijft vasthangen op lange termijn zonder een 
primer te moeten gebruiken, dient deze bijkomend te worden bevestigd door er de zelfklevende tape KORBO 
DRY + overheen te plaatsen. De KORBO DRY + tape is een zeer sterk zelfklevend acrylgaas dat de bevestiging van 
de KORBO DRY op lange termijn garandeert. Zijn hechting verbetert met de tijd. 
 
Bij KORBO metselwerkprofielen met consoles is het niet mogelijk om de spouwwaterdichting op de hoeklijn te 
leggen omwille van de verstijvingsplaten die op de hoeklijn zijn vastgelast. In dit geval dienen twee 
waterdichtingsmembranen te worden aangebracht. De eerste wordt onder de consoles aangebracht. Deze 
wordt aan de ene kant tussen de KORBO-console en de dragende structuur geplaatst. Ann de andere kant wordt 
deze op de hoeklijn gelegd en ter plaatse van de consoles van een korte knip voorzien. Bij het inknippen van het 
membraan dient men er op te letten niet verder te knippen dan nodig. Het tweede waterdichtingsmembraan 
wordt boven de consoles aangebracht. Aan de ene kant wordt deze boven de consoles tegen de dragende 
structuur bevestigd en aan de andere kant wordt deze in de eerste horizontale voeg geplaatst die niet wordt 
onderbroken door de verstijvingsplaten van de consoles.  
 
De breedte van de spouwwaterafdichting KORBO DRY  wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de 
afmetingen van de consoles van de KORBO metselwerkprofielen. De zelfklevende tape KORBO DRY + heeft een 
breedte van 100 mm. 
 
Net boven deze membranen dienen op regelmatige afstand open stootvoegen te worden voorzien. Hierin 
dienen PVC spouwvoegventilatieroosters VENTILMUR te worden geplaatst. 
 

Toepassing 
 
Deze spouwwaterafdichting moet de evacuatie van spouwwater garanderen boven: 

- raam- en deuropeningen 
- overkragend metselwerk 
- gevelaanzetten 

Merk 
 
KORBO DRY en KORBO DRY+ van PLAKA of gelijkwaardig 
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Opmeting 
 
KORBO DRY spouwwaterafdichting en KORBO DRY + tape per lopende meter. 
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