
DE BESTE BASIS 
VOOR WATERDICHTE 
BADKAMERS.
BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE.



Gemiddeld 1 op de 10 woningen krijgt in de loop der jaren te maken met een lekkage van de 

badkamer. Met het Kiwitz totaalsysteem kun je deze problemen eenvoudig voorkomen. Hiermee 

maak je een badkamer direct duurzaam en 100% waterdicht.  Achteraf een lekkage verhelpen en de 

badkamer waterdicht maken is vele malen duurder. Daarnaast geeft een lekkage erg veel ongemak.  

Krijg je toch te maken met een lekkage of ga je een badkamer renoveren, dan kun je dit binnen  

5 dagen doen met de snelle systemen van Kiwitz. 

VOORKOM KOSTEN EN GEDOE ACHTERAF!

DICHTINGSMANCHETTEN

TEGELLIJM

1E DICHTINGSLAAG

2E DICHTINGSLAAG

TEGELLIJM

WATERAFWIJZENDE VOEGEN

NIEUWE GENERATIE AFVOEREN

DICHTINGSBAND

KIT

1E DICHTINGSLAAG 2E DICHTINGSLAAG

DE TOTAALOPLOSSING

à  100% waterdicht vloer- 

en wandsysteem

à  Afvoeren (goten en

putten) met een flens

à  Advisering en 

begeleiding op maat

WAND

-  Dichtingslaag: Kiwitz ADT 210/215
-  Pasta tegellijm: Kiwitz LMN 315 
-  Voegmortel: weber.fug 875 F 

VLOER

-  Dichtingslaag: Kiwitz ADT 210/215
-  Poeder tegellijm: Kiwitz LMN 520
-  Voegmortel: weber.fug 877

AFVOEREN

- Kiwitz goten
- Tistoplan 
- Ceraline

AFDICHTEN

- Kiwitz ADT 903
- Kiwitz ADT 901 wandmanchet
- Kiwitz ADT 901 binnenhoek
- Kiwitz ADT 901 buitenhoek
-  Kit: Kiwitz KTN 350

Na 5 dagen een volledig vernieuwde badkamer

Volledig waterdicht bij nieuwbouw

In de praktijk blijkt dat veel badkamers niet of onvoldoende 

worden afgedicht. Een badkamer waterdicht maken is geen 

kwestie van ‘alleen’ afkitten. Om een badkamer waterdicht te 

maken adviseren wij een integraal systeem. De wand- en 

vloerafdichting vormen een sluitend geheel met de waterafvoer. 

Zelfs als er al haarscheurtjes ontstaan in het voegwerk, is 

vochtschade uitgesloten. Het lekwater loopt dan weg via de afvoer. 



STAP 1
Het oude sanitair en tegelwerk verwijderen en 

eventueel nieuwe tussenwanden plaatsen.

STAP 2
Voorbereidingen voor het nieuwe leidingwerk 

en afvoeren. Installatie van de nieuwe 

elektriciteits- en waterleidingen en de 

waterafvoer. Eventueel uitvlakken van vloer en 

wanden met een snelwerkende uitvlakmortel 

en vloeregalisatiemortel. Vervolgens 

voorbehandelen van de wanden en vloer:

à Kiwitz MRT 320 (uitvlakmortel)

à Kiwitz MRT 250 (egalisatiemortel)

à Kiwitz PRM 110 (voorstrijkmiddel) 

Aanbrengen dichtingslagen in de natte cel:

à Kiwitz ADT 210/215

STAP 3
Wanden en vloeren betegelen met 

sneldrogende flexibele tegellijmen: 

à Kiwitz LMN 520 (voor de vloer)

à Kiwitz LMN 315 (voor de wand)

STAP 4
Wanden en vloeren voegen met een snelle 

voegmortel en alle naden kitten:

à weber.fug 875 F (voor de 
wand)

à weber.fug 877 (voor de vloer)

à Kiwitz KTN 350 (siliconenkit)

STAP 5
Verlichting en sanitair monteren, afstellen en 

waar nodig afkitten.

BADKAMER-
RENOVATIE 
BINNEN 5 DAGEN. 
Met de snelle systemen van Kiwitz 

kun je een badkamer binnen  

5 dagen renoveren. Met de 

sneldrogende, krimpvrije tegel lijmen 

en snel te verwerken stucmortel is 

snelheid gegarandeerd. 

Na 5 dagen een volledigvernieuwde badkamer



• Voorstrijk & Primer

• Lijmen & Kitten

• Mortels

• Afdichtingsproducten

• Gevelhydrofobering

• Betonhulpstoffen

• Coatings

• Reinigingsproducten

•  Vloerafvoeren 

• Gereedschappen

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Ulft

T: +31 (0)315 270 620
F: +31 (0)315 270 621
E: info@kiwitz.nl
www.kiwitz.nl

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.




