
 

Onderwerp: Verwerkingsvoorschriften kit i.c.m. DTS dorpels  
 

Versie: 1.04 
 
Bestandsnaam: K_kitten 
 
Innodeen B.V. – Aalsvoort 5 7241 MA - Lochem - T:0573 438428 - E: info@innodeen.nl - W: www.innodeen.nl                         

                                                       BE 2020 

KITTEN EN AFDICHTEN 
 
 
Algemene bepaling 
Innodeen B.V. kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de hechting van genoemde 
producten op de DTS® dorpels.  
 
Het type kit, en de verwerking ervan, is erg afhankelijk van de toepassing (bijvoorbeeld in de vorm van 
beglazingskit of voegkit), bovendien is het van groot belang dat de DTS® dorpel conform de gestelde 
verwerkingsvoorschriften geplaatst is, e.e.a. kan van grote invloed zijn op het kitwerk.  
De daadwerkelijke hechting van de kit hangt nauw samen met een goede voorbehandeling, deze dient 
conform de voorschriften van de desbetreffende producent/leverancier uitgevoerd te worden. Bij twijfel 
raden wij aan advies te vragen bij de desbetreffende leverancier. 
 
 
Voorbehandeling 1 
Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient met een verfföhn of verfstripper ongeveer 
15 seconden verwarmd te worden, zodanig dat het oppervlak van de DTS® dorpel lichtjes smelt. 
Hierna dient de DTS® dorpel 15 tot 30 minuten af te koelen en dan kan deze gekit of verlijmd worden. 
Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste contact opnemen met het 
desbetreffende bedrijf. 
 
  
Voorbehandeling 2 
Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient voor het kitten en/of verlijmen met een 
primer voorbehandeld te worden. Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste 
contact opnemen met het desbetreffende bedrijf. 
 
 
Zie blad 2 en 3 voor de verschillende leveranciers met kitten en afdichtingssystemen die zij zelf getest 
hebben met betrekking tot de hechting op de DTS® dorpels. 
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LEVERANCIERS 
 
 
Bloem Sealants 
070-3296601 
www.bloemsealants.com 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 2” met BS-Primer 84. 
- Easyseal-Plus    beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
- MSP-Oneseal    beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
- MSP-Allround     lijmkit t.b.v. DTS® dorpels 
- MSP-20    voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
 
 
Den Braven Sealants B.V. 
0162-491000 
www.denbraven.nl 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1”. 
- Zwaluw Hybrifix   lijmkit t.b.v. DTS® dorpels 
- Zwaluw Hybriseal 2PS    beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
 
 
DL Chemicals 
+32 56-627051 
www.dl-chem.com 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1”. 
- Parabond 600    lijmkit t.b.v. DTS® dorpels 
- Parabond Construction   beglazing- en dilatatievoegkit t.b.v. DTS® dorpels 
 
 
Hercuseal 
0183-447333 
www.hercuseal.nl 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1”. 
- Hercuseal Sealer 302   lijmkit t.b.v. DTS® dorpels 
- Hercuseal Sealer 305   beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
 
 
Sika Nederland B.V. 
030-2410120 
www.sika.nl 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1” of: 
hechtvlak schuren (schuurpad very fine) en behandelen met Sika Activator en Sika Primer-206 G+P. 
- SikaHyflex-250 Facade  voegkit voor dilataties- en aansluitvoegen t.b.v. DTS® dorpels  
 
 
Tremco illbruck 
0183-568019 
www.tremco-illbruck.nl 
 
Hechtvlak enkel reinigen met de Tremco AT115 of AT200 Reiniger. 
- illbruck SP450 afbouwkit SP450  universele lijm- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
- illbruck TN418 Butyl Coated Foam    zelfklevend foamband voor dilatatie- en aansluitvoegen  

           t.b.v.  DTS®   dorpels                                                           
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Tremco illbruck 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1” en daarna het 
hechtvlak reinigen met de Tremco AT200 Reiniger. 
- illbruck FS801 Beglazingskit   beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels 
 
 
Liquid Rubber 
0297 587866 
www.liquidrubber.nl 
Hechtvlak droog, schoon en vetvrij maken 
- HB S-200 Liquid Rubber    vloeibare universele afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaan- 

       sluitingen i.c.m. DTS® dorpels 
- Geotextiel     elastisch doek te gebruiken i.c.m. HB S-200 t.b.v. het overbruggen 

       van naden en kieren 
- Jointfiller     kitproduct bestaande uit gemodificieerde bitumenemulsie voor dila- 

       dilatatie- en aansluitvoegen t.b.v. DTS®   dorpels  
 
 
Kemper System 
+49 (0) 561-82950 
www.kemper-system.com 
De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1” en daarna het hecht- 
vlak behandelen met EP5 Primer. 
- Kemperol V 210    vloeibare polyester afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaan- 

       sluitingen i.c.m. DTS® dorpels  
- Kemperol 1K-PUR    vloeibare polyurethaan afdichting t.b.v. naadafdichtingen en     

                dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels  
- Kemperol 2K-PUR    vloeibare, oplosmiddelvrije, polyurethaan afdichting t.b.v. naad-  
                afdichtingen en dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels  
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