
Eerdere belastingsklassen volgens de ZDB-
regelgeving of gebieden die door de 
bouwautoriteiten worden gereguleerd. 

Nieuwe belastingsklassen  
volgens de norm DIN 18531; DIN 18534; DIN 18535 

Belastings-
klasse 

Toepassingsgebieden Waterinpact
klasse 

Waterbelasting 

  DIN 18534: 
W0-I: 
Gering 

Gering: Oppervlakken die niet vaak worden blootgesteld 
aan opspattend water.  
Voorbeelden: Wandvlakken in badkamers buiten de 
doucheruimtes, vloeren in woonruimtes zonder afvoeren 

A0: 
Matige 
waterbelasting 
door niet-
drukkend water 
in binnenruimtes  

Ruimtes met directe en indirecte 
waterbelasting waar het gebruik van 
dienst- en reinigingswater niet zo vaak 
voorkomt, bv. in huishoudelijke 
badkamers, badkamers in hotels. 

DIN 18534: 
W1-I: 
Matig 
 

Matig: Oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater of niet frequente blootstelling  aan dienstwater, 
zonder aanhoudende belasting door zich verzamelend 
water. 
Voorbeelden: Wandoppervlakken boven badkuipen en in 
douches in badkamers, vloeroppervlakken in badkamers 
met/zonder afvoer zonder hoge blootstelling aan water uit 
de doucheruimte 

B0: 
Matige 
waterbelasting 
door niet-
drukkend water 
buiten 

Oppervlaktes met directe en indirecte 
waterbelasting in buitenruimtes met 
een niet-drukkende waterbelasting, 
bijv. op balkons en terrassen (weinig 
gebruikte ruimten). 

DIN 
18531-5 
 

DIN 18531-5: 
Waterdichting van balkons, loggia's en overkappingen 
(bruikbaar platform dat niet boven een bewoonbare ruimte 
ligt) 

A: 
Hoge 
waterbelasting 
door niet-
drukkend water 

Oppervlaktes met directe en indirecte 
waterbelasting in ruimten waar zeer 
frequent of langdurig gebruik wordt 
gemaakt van dienst- en 
reinigingswater, bv. rond zwembaden 
en doucheruimtes. 

DIN 18534 
W2-I: hoog 
 

Hoog: oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater en/of dienstwater, vooral op de grond, tijdelijk 
belasting door zich verzamelend  water. 
Voorbeelden: Wandoppervlakken van douches in 
sportvoorzieningen/commerciële ruimtes, 
vloeroppervlakken met afvoeren en/of goten 

B: 
Hoge 
waterbelasting 
door het 
voortdurend van 
binnenuit 
drukkend water 
bij binnen- en 
buitenoppervlak
ken. 

Oppervlaktes van bassins die aan 
drukwater worden blootgesteld, zoals 
openbare en particuliere binnen- en 
buitenzwembaden. 

DIN 18535: 
W1-B: 
Vulhoogte ≤ 
5m und W2-B: 
Vulhoogte  
≤ 10m 

DIN 18535: 
Afdichting van tanks en bassins 

C: 
Hoge 
waterbelasting 
door niet-
drukkend water  
met extra 
chemische 
inwerking in 
binnenruimtes 

Oppervlaktes met directe en indirecte 
waterbelasting in ruimten waar zeer 
frequent of langdurig gebruik wordt 
gemaakt van dienst- en 
reinigingswater, waarbij er ook 
beperkte chemische belasting op de 
waterdichting komt, bv. in 
commerciële keukens en wasserijen. 

  

  DIN 18534: 
W3-I: zeer 
hoog 

Zeer hoog: oppervlakken met zeer frequente of langdurige 
blootstelling aan spat- en/of dienstwater en/of water van 
intensieve reinigingsprocessen, geïntensiveerd door zich 
verzamelend water. 
Voorbeelden: oppervlakken in de nabijheid van 
zwembaden, oppervlakken in industriegebouwen, 
commerciële keukens, wasserijen, brouwerijen 

 

• DIN 18531a – Waterdicht maken 
van daken en balkons, loggia's en 
overkappingen 

• DIN 18532b – Afdichting van 
betonnen verkeerszones 

• DIN 18533c – Afdichting van 
onderdelen die in contact komen 
met de grond 

• DIN 18534d – Afdichting van 
binnenruimtes 

• DIN 18535e – Afdichten van tanks 
en bassins 

 

 De nieuwe afdichtingsnormen - wat verandert er?   
   Stand: April 2019   

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      Oude en nieuwe voorschriften voor waterdichting onder tegels 

  De nieuwe normen reguleren: 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ondergrond eigenschappen voor contactafdichtingen, 
afhankelijk van de waterbelastingsklassen volgens DIN 18534: 

 
 

 
Opgelet! De nieuwe normen besteden ook aandacht aan details!  
Hier zijn een paar voorbeelden: 

 

Waterbelastingsklassen Voorbeelden van ondergronden 

W0-I und W1-I 
Vochtgevoelige ondergronden 
bv.: 

- Gipspleister - Hout en houtvezelplaat materiaal 
 Droge gipsmortels  (niet geschikt voor AIV- F vloeibare afdichtingen)  
 Gips bouwplaten - Gipsvezelplaten  
- Calciumsulfaat dekvloeren-anhydriet - Gipsplaten 
  - Gipsplaten met Vliesbewapening 

W2-I und W3-I 
Ondergronden ongevoelig 
voor vocht bv.: 

- Beton - bouwplaten uit  geëxpandeerd of geëxtrudeerd 
- Kalkcementpleister volgens  Polystyrol met mortellaag 
 Mortelgroep CS II/II  en vezelbewapening 
- Cementgebonden - Spouwmuurpanelen van lichtgewicht beton 
 minerale bouwplaten - Cementpleister volgens mortelgroep CS IV 
- corrosiebestendige - cementdekvloer 
 metalen materialen - bouwplaten - cellenbeton 

• Dichtbanden en manchetten moeten in systeem met het 
afdichtingsmateriaal getest zijn. Voor rechthoekige binnen- 
en buitenhoeken moeten geprefabriceerde hoekstukken 
worden gebruikt. 

• De flensbreedte van de vloerafvoeren, goten en 
installatiedelen moet minimaal 50 mm bedragen, in de 
waterbelastingklassen W0-I tot W2-I is minimaal 30 mm 
voldoende. 

• Vloerafvoeren en goten moeten zo kunnen afvloeien dat het 
water zich niet op het afdichtingsniveau kan ophopen. 

• De afdichtingslaag moet in ten minste twee lagen worden 

aangebracht, met polymeerdispersies (Rywalit® Lastodicht) 

in verschillende kleuren (contrast). 

• Als alleen vloeroppervlakken moeten worden afgedicht, 
moet de afdichting aan de wanden minimaal 5 cm hoog 
opgetrokken worden. 

• De ruimten onder en achter een bad of douchebak moeten 
worden beschermd door de wandafdichting daardoor te 
trekken of door het aanbrengen van geschikte 
afdichtbanden voor het afdichten van bv. douchebak 
(Technicel®  Duo-Dichtband) 

• Bij deuren moet de afdichting ook achter de kozijnen 
worden aangebracht. 



 

Waterdichting in binnenruimtes (DIN 18534)  
Stand: April 2019 
 
 
 
 
 
 

Waterbelastingsklassen Blootstelling aan water Toepassingsvoorbeelden1,2 Aanbevolen door Rywa 

W0-I Gering Oppervlakken die niet vaak aan spatwater 
worden blootgesteld 

• Wandvlakken in badkamers buiten de doucheruimtes en private keukens 

• Vloeroppervlakken in woonruimten zonder afvoer, bijv. in keukens, 
bijkeukens, gastentoiletten, enz. 

• Rywalit® Lastodicht 
 

W1-I Matig Oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater of niet frequente blootstelling  aan 
dienstwater, zonder aanhoudende belasting 
door zich verzamelend water. 

• Wandoppervlakken boven badkuipen en in douches in badkamers 

• Vloeroppervlakken in de huiselijke omgeving met afvoer 

• Vloeroppervlakken in badkamers met/zonder afvoer zonder hoge 
blootstelling aan water uit de doucheruimte 

• Rywalit® Lastodicht 

• Technicel® Afdichtfolie  

• Rywalit® DS 99 X 

• Rywalit® DS 99 X Turbo 

• Rywalit® DS 01 X 
 

W2-I Hoog Oppervlakken met frequente blootstelling aan 
spatwater en/of dienstwater, vooral op de 
grond, tijdelijk belasting door zich verzamelend  
water. 

• Wandoppervlakken van douches in sportvoorzieningen/commerciële sites3 

• Vloeroppervlakken met afvoeren en/of goten 

• Vloeroppervlakken in kamers met inloopdouches 

• Wand- en vloeroppervlakken van sportfaciliteiten/industriële ruimtes3 

• Rywalit® Lastodicht (enkel wand) 

• Rywalit® DS 99 X 

• Rywalit® DS 99 X Turbo 

• Rywalit® DS 01 X 

• Technicel® Afdichtfolie  
 

W3-I Zeer 
hoog 

Oppervlakken met zeer frequente of langdurige 
blootstelling aan spat- en/of dienstwater en/of 
water van intensieve reinigingsprocessen, 
geïntensiveerd door zich verzamelend water. 

• Oppervlakken in de nabijheid van het zwembad 

• Douches in sportstadia en /commerciële sites 

• Oppervlakken in industriële sites3 (commerciële keukens, wasserijen, 
brouwerijen, enz.) 

• Technicel® Afdichtfolie (uitzondering) 

• Rywalit® DS 99 X  

• Rywalit® DS 99 X Turbo 

• Rywalit® DS 01 X 
 

 
1 Het kan ook nuttig zijn om aangrenzende gebieden die niet beschermd zijn door voldoende ruimtelijke afstand of die niet beschermd zijn door structurele maatregelen (bv. scheidingswanden) toe te wijzen aan  
  de desbetreffende hogere waterbelastingsklassen. 
 
2 Afhankelijk van de werkelijke waterimpact kunnen de toepassingsgebieden ook in andere waterbelastingsklassen worden ingedeeld. 
 
3 Af te dichten oppervlakken, indien nodig met extra chemische inwerking volgens 5.3 en volgens bouwregellijst A, deel 2, huidig nr. 2.50, belastingsklassen C en PG-AIV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorbeelden: 
 
 Indeling van de af te dichten gebieden volgens de waterbelastingsklassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private 
badkamer met badkuip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private bad- 
kamer met badkuip en 
douchebak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
private badkamer 
met badkuip en 
inloopdouche 
met afgeschermde doucheruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private badkamer met 
badkuip en douchebak  
met afgeschermde doucheruimte 
waterafvoerpunt in de vloer 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private badkamer met 
badkuip, douchebak,  
en douchewanden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private badkamer met 
badkuip en inloopdouche 
met open douchewanden 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Douche in sportstadia 
en bedrijfsruimtes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commercieel gebruikte 
industriële keuken 


