Technische fiche

AKKIT 502
Premium

FLEX-VOEGMORTEL
► hoge flexibiliteit ► afparelend effect ► voor binnen & buiten ► voor muren en vloeren ► voor
keramische tegels, platen, mozaïek en steengoed ► geschikt op vloerverwarming
► voegbreedte van 2 - 10 mm ► CG 2 WA ► erg lage emissies - EC 1 Plus R
Producteigenschappen

Verwerking

Poedervormige, levensmiddelechte, water- en vorstvaste, hydraulisch
bindende Flex-voegmortel.

Toepassing
Voor het voegen van keramische tegels en platen, mozaïek en steengoed
met voegbreedte van 2 - 10 mm voor muren en vloeren, zowel binnen als
buiten en met vloerverwarming.

Producteigenschappen
Verpakking:
Bewaring: 		

13 kg papieren zak
5 kg kartonnen doos
droog op houten rooster, in ongeopende originele
verpakking ca. 18 maanden.

Technische gegevens

Aanbevolen gereedschap: langzaam lopende, elektrische roerder, geschikt mengvat, troffel, spie, rubberen spatel, voegspons, emmer water.
Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.
Ondergrond: de zetmortel van de tegels moet droog genoeg zijn. De
voegkanten moeten droog zijn, evenals vrij van stof en stoffen die de
hechting verminderen. Voor het aanbrengen van de voegmortel moeten
eventuele resten van tegellijm uit de voegen verwijderd worden.
Mengen: in een schoon mengvat door inroeren met een langzaam
lopend roerwerk homogeen en klontervrij mengen. Na ca. 3 minuten
rusttijd nogmaals kort mengen.
Verwerking: met spie of rubberen spatel diagonaal op de voegrichting
bestrijken. Na het eerste drogen met schoon water en een zachte spons
reinigen. Ervoor zorgen dat de voegen volledig gevuld zijn. Als de voegen
volledig droog zijn, de resterende cementlaag met schoon water verwijderen. Na het voegen ca. 12 uur niet mechanisch belasten (niet begaan).
Gereedschap meteen na gebruik grondig met water reinigen.

Voor een perfect systeem

Verbruik:

bij voegbreedte van 5 mm en voegdiepte
van 8 mm

Tegels 30 x 30 cm:

ca. 0,4 kg/m2

Tegels 20 x 20 cm:

ca. 0,6 kg/m2

Vereiste waterhoeveelheid:

ca. 0,26 l/kg

Rusttijd:

ca. 3 minuten

Verwerkingstijd:

ca. 60 minuten

Begaanbaar:

na ca. 12 uur

Scheurvrije voegbreedte:

2 - 10 mm

Getest volgens

AKKIT-producten

Belangrijke richtlijnen
Rekening houden met normen, richtlijnen en fiches inzake de ondergrond!
Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C. Hoge luchtvochtigheid en
lagere temperaturen vertragen, hogere temperaturen versnellen de binding
en doorharding. Geen andere materialen toevoegen!

Veiligheid

E C 1 Plus R
CG 2 WA

Productspecifieke informatie over samenstelling, omgang, reiniging, gepaste maatregelen en afvalverwijdering staan in de veiligheidsfiche.
CG 2 WA
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Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, is bedoeld om te adviseren, is juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding
tot een juridische rechtsverhouding, noch tot een bijkomende verplichting bij de koopovereenkomst. Wij zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteit van onze materialen in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Om het risico op fouten te
beperken, wordt ook beknopte informatie gegeven. Natuurlijk kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen
en bijzonderheden volledig vermeld worden. Gegevens waarvan men kan aannemen dat vakmannen hiermee vertrouwd zijn,
werden weggelaten. De gebruiker blijft verantwoordelijk om navraag te doen bij onduidelijkheden, om ter plaatse op eigen
verantwoordelijkheid te testen en voor een deskundige verwerking. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliest deze
fiche zijn geldigheid.

Eenvoudig. Flexibel. Duurzaam.

