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DUURZAME VERPAKKINGEN EN 
KLEURHERKENNING
Duurzaamheid vormt een vast onderdeel van het productieproces en 
de logistiek bij Forbo Eurocol Nederland B.V. Logisch dus dat dit ook tot 
uiting komt in de emmer-, doos- en zakverpakkingen. In 2014, hetzelfde 
jaar waarin Forbo Group ervoor koos het merk ‘eurocol’ prominenter 
naar voren te brengen, werd gestart met het gebruik van gerecycled 
materiaal voor verpakkingen. Bovendien kreeg iedere productgroep een 
eigen vaste kleur, voor betere herkenbaarheid. De verpakkingsemmer van 
682 Majolicol was als eerste aan de beurt. Deze emmer is voor 90% uit 
gerecycled materiaal gemaakt. Sindsdien hebben alle bouwproducten een 
duurzame verpakking. De verpakkingen van alle Eurocol-productgroepen 
zijn herkenbaar aan hun eigen kleur. De klant kan nu in één oogopslag zien 
of hij te maken heeft met een lijm, primer, voeg- of egalisatiemiddel.

MILIEU
Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door 
de invoering van de bedrijfsinterne milieuzorg. Het milieuzorgsysteem is 
gecertificeerd door Lloyds volgens de eisen van de internationale norm 
EN-ISO 14001. Tevens zijn een aantal geselecteerde producten voorzien van 
het EC1(plus)-label en geschikt voor BREEAM.

ECO-LOGO
Naast duurzaamheidkeurmerken zoals DUBOkeur of EC1(plus)-label 
heeft Forbo Eurocol ook een eigen eco-logo. Niet al onze producten die 
milieuvriendelijk en duurzaam zijn hebben een extern keurmerk. Om dit 
helder te communiceren hebben we deze producten van een eigen 
duurzaamheidslabel voorzien. Een voor de klant herkenbaar eco-logo, 
waardoor bewust gekozen kan worden voor een duurzaam product, 
ongeacht of dit eerst door een extern bureau is getest en gecertificeerd.

MVO-BELEID
Voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfs-
voering voert Forbo Eurocol een structureel MVO-beleid. Het synoniem 
‘duurzaamheid’ is hierbij het sleutelwoord bij al onze investeringen en 
werkprocessen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een 
succes te maken, is het een vast onderdeel van ons strategisch beleid. Met 
een concreet stappenplan tot 2020. Onze 682 Majolicol en 765 Ecolight zijn 
bijvoorbeeld de eerste tegellijmen op de markt met DUBOKEUR® merk. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.eurocol.nl. 

TEGELLIJMEN
Forbo Eurocol voert een uitgebreid programma pasta- en stofarme 
poedertegellijmen. Hiermee kunt u alle soorten keramische wand- en 
vloertegels, natuursteen en mozaïek probleemloos verlijmen op vrijwel elke 
ondergrond.

VOEGPRODUCTEN
Voor voegproducten vindt u binnen het Forbo Eurocol-programma  
altijd de juiste toepassing. Of het nu gaat om stofarm, waterdichtheid 
flexibiliteit of zuurbestendigheid, wij bieden u altijd een sluitende 
oplossing.

EGALISATIEMIDDELEN
Voor de egalisatie van alle soorten ondergronden vindt u binnen het  
assortiment van Forbo Eurocol beslist het juiste product. Voor iedere  
wand en vloer bieden wij u een oplossing op maat. Tevens zijn bijna alle 
egalisatiemiddelen stofarm dus beter voor mens en milieu.

VOORSTRIJK- EN HULPMIDDELEN
Forbo Eurocol biedt u een gevarieerd programma voorstrijk- en 
hulpmiddelen waardoor u voor elke ondergrondsamenstelling een 
geschikt product vindt.

AFDICHTINGSMIDDELEN
Vooral voor tegelwerk in zogeheten ‘natte ruimten’, zoals badkamers en 
doucheruimten, bieden wij u hoogwaardige waterkerende materialen en 
systemen voor een gegarandeerd waterdicht resultaat.

BETONDESIGN
Voor een hightech industriële uitstraling met bijbehorende kwaliteit en 
duurzaamheid kunt u wanden en vloeren afwerken met BetonDesign. 
Deze snelle en probleemloze afwerking is in verschillende kleuren 
verkrijgbaar en heeft een fraaie ‘betonlook’ als eindresultaat. 

WERKEN VOLGENS BREEAM BIEDT  
VERKOOPKANSEN
Steeds vaker stellen opdrachtgevers aanvullende eisen aan een 
gebouw wat betreft duurzaamheid en leefbaarheid. Een van de 
internationaal erkende beoordelingsinstrumenten hiervoor is BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodo-
logy). BREEAM beoordeelt gebouwen aan de hand van 9 categorieën, 
waarvan categorie 2, ‘Gezondheid’ van belang is voor Eurocol-produc-
ten, met speciale aandacht voor vluchtige organische verbindingen die 
mensen kunnen inademen. Eurocol-producten met een EC 1PLUS-keur-
merk voldoen aan de strenge voorwaarden die BREEAM hieraan stelt. 
Door met deze Eurocol-producten te werken, bent u als onderaanne-
mer dus aantrekkelijk voor opdrachtgevers die BREEAM-conformiteit 
eisen voor hun project.

ECO-LOGO
Naast onafhankelijke duurzaamheidkeurmerken zoals DUBOkeur® of  
EC 1(PLUS)-label maakt Forbo Eurocol ook gebruik van het eigen 
eco-logo. Niet al onze milieuvriendelijke en duurzame producten 
zijn getest voor een extern keurmerk, omdat de hoge investeringen 
hiervoor bijvoorbeeld niet in verhouding staan tot het marktaandeel 
van een dergelijk Eurocol-product. Dit doet echter niets af aan de 
milieutechnische kwaliteit van het product. Om dit helder aan de klant 
te communiceren, hebben we deze producten voorzien van een eigen 
duurzaamheidslabel, het eco-logo, herkenbaar aan een groen blaadje.

MVO-BELEID
Binnen ons duurzaamheidsbeleid besteden we bij Forbo Eurocol ook 
veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Dit komt tot uiting bij elke investering die wij doen en bij al onze 
werkprocessen. Om ons MVO-beleid te doen slagen, is het tot vast on-
derdeel gemaakt van het strategisch beleid van Forbo Eurocol en wordt 
het vormgegeven in meerjarenplannen. Een goed voorbeeld is het 
DUBOkeur® voor de Eurocol-tegellijmen 682 Majolicol en 765 Ecolight, 
de eerste met dit keurmerk op de markt destijds. Het DUBOkeur® wordt 
verstrekt wanneer een product (voor de bouw, GWW of interieursector), 
grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuzes 
in zijn soort behoort.

TEGELLIJMEN
Forbo Eurocol biedt u een uitgebreid programma pasta- en stofarme 
poedertegellijmen voor het succesvol en duurzaam verlijmen van alle 
soorten keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek, op 
vrijwel elke ondergrond.

VOEGPRODUCTEN
Voor een fraaie strakke voeg vindt u binnen het Eurocol-programma 
altijd het juiste voegmiddel. Stofarm? Waterdichtheid en flexibel? Zuur-
bestendig? Extra fijn? Wij bieden u voor elke toepassing altijd een slui-
tende oplossing in de kleur en structuur die bij het tegelwerk passen.

EGALISATIEMIDDELEN
Voor de egalisatie van alle soorten ondergronden vindt u binnen het 
assortiment van Forbo Eurocol beslist het juiste product. Voor elke vloer 
of wand bieden wij u een oplossing op maat, speciaal ontwikkeld voor 
die specifieke toepassing. Vrijwel alle Eurocol-egalisatiemiddelen zijn 
stofarm, dus verwerkingsvriendelijk en beter voor mens en milieu.

VOORSTRIJK- EN HULPMIDDELEN
Forbo Eurocol biedt u een gevarieerd programma voorstrijk- en hulp-
middelen om de ideale basis te creëren voor verdere afwerking, op elk 
type ondergrond en onder alle verwerkingsomstandigheden.

AFDICHTINGSMIDDELEN
Vooral voor tegelwerk in zogeheten ‘natte ruimten’ zoals badkamers en 
doucheruimten, bieden wij u hoogwaardige waterkerende materialen 
en systemen voor een gegarandeerd waterdicht resultaat, zoals met het 
succesvolle Waterdicht Tegelwerk Systeem. Met garantie.

BETONDESIGN
Voor een hightech industriële uitstraling met bijbehorende kwaliteit en 
duurzaamheid kunt u wanden en vloeren afwerken met BetonDesign. 
Deze innovatieve afwerking in fraaie betonlook is verkrijgbaar in diverse 
moderne kleuren en de hand van de vakman bepaalt het eindresultaat.

ELKE LIJM IS ZO GOED ALS ZIJN VERWERKER
Je kunt als fabrikant nog zo’n goede tegellijm ontwikkelen en produ-
ceren, als de tegelzetter deze niet goed verwerkt, bereik je nog geen 
topresultaat. Bouwmaterialen, bouwtechnieken en tegels veranderen 
voortdurend dus Eurocol-producten veranderen mee. Dit geldt voor 
al onze voorstrijk-, egalisatie-, lijm- en voegproducten. Veel nuttige 
lijmadviezen vindt u in deze brochure, maar wij staan u ook graag bij 
met raad en daad in de praktijk. Met een verwerkingsadvies vooraf, 
begeleiding tijdens het project en ook daarna. Inclusief projectgarantie. 
Want bij Forbo Eurocol zijn we ervan overtuigd dat je het beste resul-
taat bereikt door samenwerking.
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Forbo Eurocol in Wormerveer heeft een reputatie hoog te houden als producent en leverancier van hoogwaardige bouwtechnische 
producten voor nieuwbouw en renovatie. Als specialist in tegellijmen, voegproducten, egalisatie- en hulpmiddelen leveren wij de 
tegelzetter het beste wat de markt te bieden heeft. Dit geldt net zo voor de professionele project- en woninginrichter, met een ruim 
assortiment van vloerbedekkings- en wandbekledingslijmen en parketproducten. Daarnaast bieden wij innovatieve afwerkings-
producten voor designvloeren, zoals BetonDesign, LiquidDesign, FloorDesign en MultiTerrazzo. Forbo Eurocol maakt deel uit van 
Forbo Group. Onze producten worden wereldwijd met succes toegepast onder de merknaam Eurocol en onder private label van 
industrie en groothandel.

EIGEN PRODUCTONTWIKKELING
Als dochtermaatschappij van Forbo Group dragen wij de Europese 
productverantwoordelijkheid voor alle Eurocol-tegel- en -constructie-
lijmen. In onze fabriek in Wormerveer beschikken wij over een eigen 
Research & Development-afdeling. Hier zet een team van specialisten 
zich dagelijks in voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het 
optimaliseren van bestaande recepturen. Voor speciale projecten 
werken wij nauw samen met onafhankelijke onderzoeksinstituten en 
adviescentra.

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN TECHNIEKEN
Onder het motto ‘eurocol - the strong connection’ voert Forbo Eurocol 
een breed assortiment van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Nage-
noeg alle producten vervaardigen wij in onze eigen fabriek. Hieraan 
stellen wij de hoogste eisen, gewaarborgd door een nauwgezette en 
intensieve productiecontrole. Forbo Eurocol investeert voortdurend in 
moderne productiemiddelen en -processen. Hierdoor zijn Eurocol-pro-
ducten altijd vervaardigd volgens de laatste stand van de techniek en 
voldoen ze aan de strengste kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen. De 
in het laboratorium vastgelegde waarden wat betreft verwerkingstijd, 
droogtijd, beloopbaarheid, etc. bieden ruime marge voor verwerking 
onder wisselende praktijkomstandigheden, mits de verwerkingsinstruc-
ties en -adviezen van Forbo Eurocol worden opgevolgd.

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD
Vanuit moderne, goed geoutilleerde magazijnen leveren wij al onze 
producten uit voorraad aan de vakhandel of - bij grotere projecten 
- direct op het werk. Met de herkenbare Eurocol-trucks zorgen wij 
dagelijks binnen 24 uur voor een snelle en betrouwbare levering op 
elke gewenste locatie binnen Nederland. Een hoge servicegraad naar 
onze klanten is voor ons net zo vanzelfsprekend als de kwaliteit van 
onze producten.

AANTREKKELIJKE GARANTIE
Forbo Eurocol verstrekt op de meeste Eurocol-producten een schrif-
telijke garantie van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het type product en 
de specifieke toepassing ervan. Ook bieden wij de klant 6 jaar garantie 
op het Waterdicht Tegelwerk Systeem, ons lijm- en voegsysteem voor 
natte ruimten. Daarnaast bieden wij de klant de mogelijkheid voor het 
afsluiten van een verzekerde projectgarantie.

MET FORBO EUROCOL KIEST U VOOR KWALITEIT

DESKUNDIGE BEGELEIDING
Een kwaliteitsproduct alleen is nog geen garantie voor succes. De juiste 
toepassing en verwerking ervan is minstens zo belangrijk. Daarom 
leveren wij bij elk Eurocol-product duidelijke productinformatie en 
begrijpelijke verwerkingsinstructies die u ook aantreft op onze web-
site. Bovendien staat een team van ervaren en technisch uitstekend 
geschoolde vakmensen voor u klaar voor advies en begeleiding, vóór, 
tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden. Eén telefoontje is 
voldoende en uw Technisch-commercieel adviseur bezoekt uw project 
voor een advies op maat. Technische vragen kunt u ook voorleggen 
aan onze afdeling Technische Adviezen. 

DUURZAME VERPAKKING MET  
KLEURHERKENNING
Naast kwaliteit is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor de 
productontwikkeling, productieprocessen en logistiek bij Forbo Euro-
col. Dit ziet u onder meer ook terug in de Eurocol- emmer-, doos- en 
zakverpakkingen. Sinds 2014 maken wij gebruik van gerecycled materi-
aal voor verpakkingen. In datzelfde jaar kreeg ook iedere productgroep 
een eigen vaste kleur, voor betere herkenbaarheid. Zo kunt u nu in 
één oogopslag zien of u te maken heeft met een lijm, primer, voeg- of 
egalisatiemiddel. Voor de verduurzaming was de verpakkingsemmer 
van de bekende pasteuze wandtegellijm 682 Majolicol als eerste aan 
de beurt. Deze emmer bestaat tegenwoordig voor 90% uit gerecycled 
materiaal. Sindsdien hebben alle Eurocol-tegelproducten een duurza-
me verpakking.

ZORG VOOR HET MILIEU
Werken aan duurzaamheid betekent ook je verantwoordelijkheid 
nemen ten aanzien van het milieu. Binnen Forbo Eurocol kreeg dit 
gestalte met een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Deze systematiek is 
gecertificeerd door Lloyds volgens de eisen van de internationale norm 
EN-ISO 14001 en hiervoor vinden periodiek audits plaats. Daarnaast zijn 
intussen diverse Eurocol-producten voorzien van het EC 1(PLUS)-label 
volgens de EMICODE®-normering voor emissie-eisen, waarmee deze 
voldoen aan de BREEAM-conformiteit.

NOTITIES
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materiaal voor verpakkingen. Bovendien kreeg iedere productgroep een 
eigen vaste kleur, voor betere herkenbaarheid. De verpakkingsemmer van 
682 Majolicol was als eerste aan de beurt. Deze emmer is voor 90% uit 
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poedertegellijmen. Hiermee kunt u alle soorten keramische wand- en 
vloertegels, natuursteen en mozaïek probleemloos verlijmen op vrijwel elke 
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flexibiliteit of zuurbestendigheid, wij bieden u altijd een sluitende 
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middelen om de ideale basis te creëren voor verdere afwerking, op elk 
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en systemen voor een gegarandeerd waterdicht resultaat, zoals met het 
succesvolle Waterdicht Tegelwerk Systeem. Met garantie.
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duurzaamheid kunt u wanden en vloeren afwerken met BetonDesign. 
Deze innovatieve afwerking in fraaie betonlook is verkrijgbaar in diverse 
moderne kleuren en de hand van de vakman bepaalt het eindresultaat.
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Je kunt als fabrikant nog zo’n goede tegellijm ontwikkelen en produ-
ceren, als de tegelzetter deze niet goed verwerkt, bereik je nog geen 
topresultaat. Bouwmaterialen, bouwtechnieken en tegels veranderen 
voortdurend dus Eurocol-producten veranderen mee. Dit geldt voor 
al onze voorstrijk-, egalisatie-, lijm- en voegproducten. Veel nuttige 
lijmadviezen vindt u in deze brochure, maar wij staan u ook graag bij 
met raad en daad in de praktijk. Met een verwerkingsadvies vooraf, 
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3



VOORSTRIJKMIDDELEN

EGALISATIES

AFDICHTINGEN

PASTATEGELLIJMEN

POEDERTEGELLIJMEN

VOEGEN

DIVERSEN EN SYSTEMEN

BETONDESIGN EN FLOORDESIGN

GEREEDSCHAPPEN

LIJMADVIEZEN

PRODUCTWIJZER

Het voorstrijkmiddel: 099 dispersieprimer* voor absorberende onder-

gronden en 051 Europrimer Quartz* voor gesloten ondergronden.

Een wapeningsband i.c.m een elastische afdichtpasta voor horizontale 

en verticale hoekaansluitingen (pasta rondom afvoerput en leiding- 

doorvoer): 063 euroband in combinatie met 685 eurocoat* of  

683 fibrecoat*.

Een blijvend elastische vochtbestendige pastategellijm voor

wandtegels zoals 680 elastilight*, 681 marmercol, 682 majolicol,
686 supercol*, 688 elastifix of 2000 bouwpasta*.

Een waterdichte en flexibele poedertegellijm voor vloertegels:

705 speciaallijm* of 711 uniflex.

Een snelafbindend, waterdicht en enigszins flexibel voegmateriaal,

706 speciaalvoeg wd* of een waterdicht en enigszins flexibel

voegmateriaal type 717 eurofine wd* voor wand- en vloertegels.

Een hoogwaardige, schimmelbestendige sanitairkit voor het afkitten

van alle in- en uitwendige aansluitingen e.d.: 880 euroseal silicone*.

881 euroseal pu, afdichtingskit op basis van 

2-componenten polyurethaan voor afvoerput of drain.

* Deze producten zijn EC 1PLUS en geschikt voor BREEAM. 
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DUURZAAM EN WATERDICHT TEGELWERK IN ÉÉN
WATERDICHT TEGELWERK SYSTEEM EC 1PLUS/BREEAM

Het gegarandeerde waterdichte lijm- en voegsysteem van Forbo Eurocol Nederland B.V.
voor natte ruimten heeft het EC 1PLUS-keurmerk. Dit zorgt voor een gezonder binnen- 
klimaat en is nog aantrekkelijker in gebruik!

•  Een waterdicht en flexibel totaalsysteem.

•  Rekent definitief af met lekkage (schade) en ondervangt spanningen in wanden en vloeren.

•  Geen rot meer van de ondergrond en loskomende c.q. scheurende tegels.

•  Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

•  Toe te passen op alle soorten ondergronden.

•  Met schriftelijke garantie.

•  Ruim 35 jaar probleemloze ervaring.

4

De producten voor dit systeem zijn gekenmerkt met:
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VOORSTRIJKMIDDELEN

Voorstrijkmiddel voor gesloten ondergronden.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Lichtroze.
Verpakking: Emmer à 14, 7 en 1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 051 Europrimer Quartz is bestand tegen alkalisch 
vocht.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Verbruik: 0,1 - 0,3 kg/m², afhankelijk van de gebruikte roller of kwast.

TOEPASSING
Voorstrijkmiddel voor:
• gesloten ondergronden, bijv. bestaand wand- en vloertegelwerk en be-

tonemaille, waarover nieuwe tegels worden verlijmd of welke afgewerkt 
worden met een cement- of gipsgebonden wandegalisatie.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap: Vachtroller of blokkwast.
Droogtijd: 2 - 4 uur, afhankelijk van ondergrond, toepassing en tempera-
tuur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom geschikt 
voor toepassing in “natte ruimten”. Buiten of onderwater (zwembadbassins) 
kan de 051 Eurprimer Quartz niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

Voorstrijkmiddel voor wand en vloer.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Lichtroze.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg en doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch 
vocht.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/l.
Verbruik: 6 - 9 m² per kg.

TOEPASSING
Impregnerend voorstrijkmiddel voor:
• verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en 

egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden 
en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergron-
den; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.

• versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap: Vachtroller, kwast of spuit.
Droogtijd: 1 - 2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtig-
heid en ondergrond.
Vochtbestendigheid: Goed.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

051 europrimer quartz

099 dispersieprimer

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Kant-en-klaar
• Alkalivochtbestendig
• Verwerkersvriendelijk
• Geschikt voor binnen
• Voor wand en vloer
• Geschikt voor 

vloerverwarming
• Hechtingverbeterend
• Snelle droging

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Onbrandbaar
• Verwerkersvriendelijk
• Gunstig verbruik
• Universeel toepasbaar
• Goed indringend vermogen
• Voor binnen en buiten

VOORSTRIJKMIDDELEN

2-componenten epoxy primer.
Basis: Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur: Transparant.
Consistentie: Dun vloeibaar. 
Verpakking: Combinatieverpakking à 10 en 3 kg.

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 1,08 g/cm³.
Verbruik: 300 - 400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptiever-
mogen en de vlakheid van de ondergrond.

TOEPASSING
• Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze onder-

gronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare 
lijmresten.

• Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet 
(calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het 
mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.

• Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht 
of restvocht.

• Voor versteviging van instabiele oppervlakken.
• Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open  

poriënstructuur hebben.
• Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de 

ondervloer.

Universeel voorstrijkmiddel.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Wit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m² bij 
zuigende ondervloeren.

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement 
dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en 
gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monoliet-
vloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende,  
waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en 
buiten.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Schuimroller of vachtroller.
Droogtijd: ½ - 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige 
zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Vachtroller.
Open tijd: 30 minuten.
Afbindtijd: Afbindtijd tussen 2 lagen is 24 uur (begaanbaar).
Droogtijd: Bij 20 °C 24 uur per laag.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

021 euroblock reno

044 europrimer multi

• Watervrij
• Geschikt voor 

vloerverwarmingsconstructies
• Gunstig verbruik
• Zeer goed indringend 

vermogen
• Inzetbaar als vochtscherm
• Geschikt voor het injecteren 

van holle plekken onder 
parketvloeren

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Universeel toepasbaar
• Gunstig verbruik
• IMO-gecertificeerd

2019
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VOORSTRIJKMIDDELEN

Voorstrijkmiddel voor gesloten ondergronden.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Lichtroze.
Verpakking: Emmer à 14, 7 en 1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 051 Europrimer Quartz is bestand tegen alkalisch 
vocht.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Verbruik: 0,1 - 0,3 kg/m², afhankelijk van de gebruikte roller of kwast.

TOEPASSING
Voorstrijkmiddel voor:
• gesloten ondergronden, bijv. bestaand wand- en vloertegelwerk en be-

tonemaille, waarover nieuwe tegels worden verlijmd of welke afgewerkt 
worden met een cement- of gipsgebonden wandegalisatie.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap: Vachtroller of blokkwast.
Droogtijd: 2 - 4 uur, afhankelijk van ondergrond, toepassing en tempera-
tuur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom geschikt 
voor toepassing in “natte ruimten”. Buiten of onderwater (zwembadbassins) 
kan de 051 Eurprimer Quartz niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

Voorstrijkmiddel voor wand en vloer.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Lichtroze.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg en doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch 
vocht.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/l.
Verbruik: 6 - 9 m² per kg.

TOEPASSING
Impregnerend voorstrijkmiddel voor:
• verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en 

egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden 
en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergron-
den; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.

• versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Gereedschap: Vachtroller, kwast of spuit.
Droogtijd: 1 - 2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtig-
heid en ondergrond.
Vochtbestendigheid: Goed.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).
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• Emicode EC 1PLUS
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• Alkalivochtbestendig
• Verwerkersvriendelijk
• Geschikt voor binnen
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VOORSTRIJKMIDDELEN

2-componenten epoxy primer.
Basis: Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur: Transparant.
Consistentie: Dun vloeibaar. 
Verpakking: Combinatieverpakking à 10 en 3 kg.

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht: 1,08 g/cm³.
Verbruik: 300 - 400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptiever-
mogen en de vlakheid van de ondergrond.

TOEPASSING
• Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze onder-

gronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare 
lijmresten.

• Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet 
(calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het 
mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.

• Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht 
of restvocht.

• Voor versteviging van instabiele oppervlakken.
• Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open  

poriënstructuur hebben.
• Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de 

ondervloer.

Universeel voorstrijkmiddel.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Wit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m² bij 
zuigende ondervloeren.

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement 
dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en 
gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monoliet-
vloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende,  
waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en 
buiten.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Schuimroller of vachtroller.
Droogtijd: ½ - 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige 
zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Vachtroller.
Open tijd: 30 minuten.
Afbindtijd: Afbindtijd tussen 2 lagen is 24 uur (begaanbaar).
Droogtijd: Bij 20 °C 24 uur per laag.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.
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EGALISATIEMIDDELEN - WAND

Cementgebonden snelafbindende egalisatie voor wanden en vloeren.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik
onder keramisch tegelwerk.
Eindsterkte: 957 Wandoquick is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steen-

achtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals 
gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk 
aangebracht dient te worden.

• Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot 50 mm (betonnen 
inkassingen tot ca. 70 mm). De mortel is ook geschikt voor verwerking 
met een spuitmachine.

• Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden in buitentoepassingen, 
het repareren van vloeren en het maken van afschotlagen ten behoeve 
van het tegelwerk.

VERWERKING
Laagdikte: 957 Wandoquick kan in laagdiktes van 2 tot 50 mm worden 

opgebracht (betonnen inkassingen tot ca. 70 mm). In buiten- en
vloertoepassingen een laagdikte aanhouden van minimaal 10 tot maximaal 
30 mm.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 20 kg 957 Wandoquick op 6 - 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: Bij 20 °C de aangemaakte mortel binnen 30 minuten 
verwerken.
Droogtijd: Voor keramisch tegelwerk 2-3 uur bij 20 °C. Bij natuursteen 24 
uur aanhouden.
Houdbaarheid: 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten. 
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). 

957 wandoquick
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Geschikt voor binnen en 

buiten
• Snelafbindend
• Vochtbestendig
• Spanningsarm
• Vorstongevoelig
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Hoog vullend vermogen
• Laagdikte van 2 tot 50 mm
• Chromaatarm
• Verspuitbaar

8

EGALISATIEMIDDELEN - WAND

Egalisatiemiddel voor de wand.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Buigsterkte: Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 4 N/mm².
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik
onder keramisch tegelwerk.
Drukvastheid: Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 9 N/mm².
Eindsterkte: 658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere 
steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop 
tegelwerk aangebracht dient te worden.

VERWERKING
Laagdikte: 658 Wandoforte kan in één laag tot 10 mm dikte worden 
opgebracht.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.

Cementgebonden, snelafbindend stucmortel voor wanden.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met lichte toeslagstof-
fen en kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte voor gebruik onder keramisch tegelwerk in 
binnensituaties.
Eindsterkte: 955 Wandostuc is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steen-

achtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals 
gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk 
aangebracht dient te worden.

• Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm (beton-
nen inkassingen tot ca. 70 mm).

• De mortel is geschikt voor verwerking met een spuitmachine.

VERWERKING
Laagdikte: 955 Wandostuc kan in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm worden 
opgebracht.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.

Afbindtijd: Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder 
bewerken.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 10° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

Mengverhouding: 20 kg 955 Wandostuc op 6 - 7 liter koel en schoon 
leidingwater.
Verwerkingstijd: Bij 20 °C de aangemaakte mortel binnen 30 minuten 
verwerken.
Droogtijd: Voor keramisch tegelwerk ca. 3 uur bij 20 °C. Bij natuursteen 24 
uur aanhouden.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel 
omgeving als de ondergrond).

658 wandoforte

955 wandostuc

• Voor binnen en buiten
• Vochtbestendig
• Vorstongevoelig
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Laagdikte van 2 tot 10 mm

• Geschikt voor binnen
• Snelafbindend
• Vochtbestendig
• Spanningsarm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Hoog vullend vermogen
• Laagdikte 2 tot ca. 50 mm
• Verspuitbaar
• Chromaatarm
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EGALISATIEMIDDELEN - WAND

Cementgebonden snelafbindende egalisatie voor wanden en vloeren.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik
onder keramisch tegelwerk.
Eindsterkte: 957 Wandoquick is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steen-

achtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals 
gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk 
aangebracht dient te worden.

• Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot 50 mm (betonnen 
inkassingen tot ca. 70 mm). De mortel is ook geschikt voor verwerking 
met een spuitmachine.

• Tevens geschikt voor het egaliseren van wanden in buitentoepassingen, 
het repareren van vloeren en het maken van afschotlagen ten behoeve 
van het tegelwerk.

VERWERKING
Laagdikte: 957 Wandoquick kan in laagdiktes van 2 tot 50 mm worden 

opgebracht (betonnen inkassingen tot ca. 70 mm). In buiten- en
vloertoepassingen een laagdikte aanhouden van minimaal 10 tot maximaal 
30 mm.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 20 kg 957 Wandoquick op 6 - 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: Bij 20 °C de aangemaakte mortel binnen 30 minuten 
verwerken.
Droogtijd: Voor keramisch tegelwerk 2-3 uur bij 20 °C. Bij natuursteen 24 
uur aanhouden.
Houdbaarheid: 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten. 
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). 

957 wandoquick
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Geschikt voor binnen en 

buiten
• Snelafbindend
• Vochtbestendig
• Spanningsarm
• Vorstongevoelig
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Hoog vullend vermogen
• Laagdikte van 2 tot 50 mm
• Chromaatarm
• Verspuitbaar
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EGALISATIEMIDDELEN - WAND

Egalisatiemiddel voor de wand.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Buigsterkte: Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 4 N/mm².
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik
onder keramisch tegelwerk.
Drukvastheid: Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 9 N/mm².
Eindsterkte: 658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere 
steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop 
tegelwerk aangebracht dient te worden.

VERWERKING
Laagdikte: 658 Wandoforte kan in één laag tot 10 mm dikte worden 
opgebracht.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.

Cementgebonden, snelafbindend stucmortel voor wanden.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met lichte toeslagstof-
fen en kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel 
met verhoogde druksterkte voor gebruik onder keramisch tegelwerk in 
binnensituaties.
Eindsterkte: 955 Wandostuc is voldoende sterk om er zware wandbe-
kledingsmaterialen, zoals keramische tegels en natuursteen, direct op te 
verlijmen.
Verbruik: Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steen-

achtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. evenals 
gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop tegelwerk 
aangebracht dient te worden.

• Toepasbaar in binnensituaties in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm (beton-
nen inkassingen tot ca. 70 mm).

• De mortel is geschikt voor verwerking met een spuitmachine.

VERWERKING
Laagdikte: 955 Wandostuc kan in laagdiktes van 2 tot ca. 50 mm worden 
opgebracht.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.

Afbindtijd: Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder 
bewerken.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 10° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

Mengverhouding: 20 kg 955 Wandostuc op 6 - 7 liter koel en schoon 
leidingwater.
Verwerkingstijd: Bij 20 °C de aangemaakte mortel binnen 30 minuten 
verwerken.
Droogtijd: Voor keramisch tegelwerk ca. 3 uur bij 20 °C. Bij natuursteen 24 
uur aanhouden.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel 
omgeving als de ondergrond).

658 wandoforte

955 wandostuc

• Voor binnen en buiten
• Vochtbestendig
• Vorstongevoelig
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Laagdikte van 2 tot 10 mm

• Geschikt voor binnen
• Snelafbindend
• Vochtbestendig
• Spanningsarm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Hoog vullend vermogen
• Laagdikte 2 tot ca. 50 mm
• Verspuitbaar
• Chromaatarm
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Speciaalcement voor het maken van sneldrogende zand/cement
afwerkvloeren.
Basis: Cementpoeder met chemische toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Voor 1:4 menging ca. 3,5 kg/m², per 10 mm laagdikte.
Voor 1:5 menging ca. 2,8 kg/m², per 10 mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor reparaties aan zand/cement vloeren.
• Voor spoedopdrachten vloerafwerking.
• Voor toepassing in zgn. natte ruimten, zwembaden, balkons en terrassen.
• Parket na 3 dagen te leggen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan en rei.
Mengverhouding: Mengverhouding 922 / zand: 1:4 of 1:5 (max. korrel-
grootte zand 8 mm). Mengverhouding water: op 20 kg 922 Europlan Flash 
+ 80 - 100 kg zand, ca. 7 liter schoon water, afhankelijk van het vochtgehalte 
van het zand.
Verwerkingstijd: Ca. 30 minuten.
Droogtijd: Na ca. 3 uur begaanbaar.

Doordroging: Na 24 uur voldoende droog voor verdere afwerking. Na 3 
dagen geschikt om parket te verlijmen. Maximaal toegestane
vochtpercentage 4% (CM Gerät) bij het verlijmen van keramische tegels.
Houdbaarheid: Ca. 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

922 europlan flash
• Krimparme zand/cement vloer 

welke na 1 dag geschikt is voor 
verdere afwerking

• Voor binnen- en 
buitentoepassingen

• Verpompbaar
• Geschikt voor 

vloerverwarming
• Geschikt om met beton of 

epoxy-coatings te worden 
afgewerkt

• Minimale laagdikte 3,5 cm
• In een laagdikte van 3,5 cm,  

na 24 uur ca. 2,5 % restvocht

Egalisatiemiddel voor extreme toepassingen.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na circa 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 32 N/mm².
Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm 
(micrometer).
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• 923 Europlan extreme is een vocht- en vorstbestendige stofarme, 

snelafbindende, cementgebonden vloeregalisatie en gietmortel voor 
steenachtige ondergronden.

• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-
passingen.

• Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde con-
structievloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.

• De vloeregalisatie kan in een laagdikte van 2 - 20 mm in 1 bewerking 
worden aangebracht.

• Tevens geschikt voor het aangieten (in een laagdikte tot ca. 50 mm) van 
afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerver-
warming.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 923 Europlan Extreme op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 1 à 2 minuten te laten 
rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.

923 europlan extreme
• Vocht- en vorstbestendig
• Stofarm
• Goed vloeivermogen
• Snelafbindend
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Geschikt voor binnen en 

buiten
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EGALISATIEMIDDELEN OP GIPSBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor
steenachtige ondervloeren, speciaal calciumsulfaatgebonden
ondervloeren.
Basis: Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat.
Kleur: Wit.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 35 N/mm²
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van steenachtige onder-
vloeren, speciaal voor calciumsulfaatgebonden ondervloeren, welke met 
een vloerbedekking moeten worden belegd.

Bij een laagdikte > 10 mm ca. 7 kg 846 Quartzsand per 23 kg 920 Europlan 
Alphy toevoegen.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

Sneldrogende, standvaste en politoerbare gipsgebonden reparatie-
mortel.
Basis: Calciumsulfaat-hemihydraat met toeslagstoffen en een hoog gehal-
te aan kunstsofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 40 - 45 minuten bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 8 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen ≥ 20 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
• Voor het uitvlakken en repareren van kleine (anhydriet) vloeroppervlak-

ken binnen.
• Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in gipsgebonden 

vloeren en wanden.
• Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan wor-

den afgewerkt met een vloerbedekking of keramisch tegelwerk.
• Niet geschikt voor bijv. natte ruimten en/of buitentoepassing.
• Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt 

conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 920 Europlan Alphy op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Na het mengen 3 à 5 minuten laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan, troffel of plamuurmes.
Mengverhouding: 23 kg 944 Europlan Alphy Quick op 5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Geen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

920 europlan alphy

944 europlan alphy quick

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Caseïnevrij
• Zelfegaliserend
• Spanningsvrij
• Chromaatvrij
• Uitstekend vloeivermogen
• Verpompbaar
• Maximale laagdikte 30 mm

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Snelverhardend (waardoor 

de ondergrond snel verder 
afgewerkt kan worden)

• Instelbare consistentie
• Naar praktisch 0 mm uit te 

smeren
• Maximale laagdikte 50 mm
• Standvast tot enigszins 

vloeiend
• Hoge drukvastheid
• Zeer glad af te werken
• Niet alkalisch, cement- en 

chromaatvrij
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Speciaalcement voor het maken van sneldrogende zand/cement
afwerkvloeren.
Basis: Cementpoeder met chemische toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Voor 1:4 menging ca. 3,5 kg/m², per 10 mm laagdikte.
Voor 1:5 menging ca. 2,8 kg/m², per 10 mm laagdikte.

TOEPASSING
• Voor reparaties aan zand/cement vloeren.
• Voor spoedopdrachten vloerafwerking.
• Voor toepassing in zgn. natte ruimten, zwembaden, balkons en terrassen.
• Parket na 3 dagen te leggen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan en rei.
Mengverhouding: Mengverhouding 922 / zand: 1:4 of 1:5 (max. korrel-
grootte zand 8 mm). Mengverhouding water: op 20 kg 922 Europlan Flash 
+ 80 - 100 kg zand, ca. 7 liter schoon water, afhankelijk van het vochtgehalte 
van het zand.
Verwerkingstijd: Ca. 30 minuten.
Droogtijd: Na ca. 3 uur begaanbaar.

Doordroging: Na 24 uur voldoende droog voor verdere afwerking. Na 3 
dagen geschikt om parket te verlijmen. Maximaal toegestane
vochtpercentage 4% (CM Gerät) bij het verlijmen van keramische tegels.
Houdbaarheid: Ca. 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

922 europlan flash
• Krimparme zand/cement vloer 

welke na 1 dag geschikt is voor 
verdere afwerking

• Voor binnen- en 
buitentoepassingen

• Verpompbaar
• Geschikt voor 

vloerverwarming
• Geschikt om met beton of 

epoxy-coatings te worden 
afgewerkt

• Minimale laagdikte 3,5 cm
• In een laagdikte van 3,5 cm,  

na 24 uur ca. 2,5 % restvocht

Egalisatiemiddel voor extreme toepassingen.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na circa 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 32 N/mm².
Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm 
(micrometer).
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• 923 Europlan extreme is een vocht- en vorstbestendige stofarme, 

snelafbindende, cementgebonden vloeregalisatie en gietmortel voor 
steenachtige ondergronden.

• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-
passingen.

• Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde con-
structievloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.

• De vloeregalisatie kan in een laagdikte van 2 - 20 mm in 1 bewerking 
worden aangebracht.

• Tevens geschikt voor het aangieten (in een laagdikte tot ca. 50 mm) van 
afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische) vloerver-
warming.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 923 Europlan Extreme op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 1 à 2 minuten te laten 
rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.

923 europlan extreme
• Vocht- en vorstbestendig
• Stofarm
• Goed vloeivermogen
• Snelafbindend
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Geschikt voor binnen en 

buiten
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EGALISATIEMIDDELEN OP GIPSBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiend, spanningsvrij afbindend egalisatiemiddel voor
steenachtige ondervloeren, speciaal calciumsulfaatgebonden
ondervloeren.
Basis: Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat.
Kleur: Wit.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 35 N/mm²
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van steenachtige onder-
vloeren, speciaal voor calciumsulfaatgebonden ondervloeren, welke met 
een vloerbedekking moeten worden belegd.

Bij een laagdikte > 10 mm ca. 7 kg 846 Quartzsand per 23 kg 920 Europlan 
Alphy toevoegen.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

Sneldrogende, standvaste en politoerbare gipsgebonden reparatie-
mortel.
Basis: Calciumsulfaat-hemihydraat met toeslagstoffen en een hoog gehal-
te aan kunstsofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 40 - 45 minuten bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 8 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen ≥ 20 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
• Voor het uitvlakken en repareren van kleine (anhydriet) vloeroppervlak-

ken binnen.
• Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in gipsgebonden 

vloeren en wanden.
• Snelverhardend, sneldrogend, waardoor de ondergrond snel kan wor-

den afgewerkt met een vloerbedekking of keramisch tegelwerk.
• Niet geschikt voor bijv. natte ruimten en/of buitentoepassing.
• Wel geschikt in natte ruimten indien de ondergrond wordt afgewerkt 

conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 920 Europlan Alphy op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Na het mengen 3 à 5 minuten laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan, troffel of plamuurmes.
Mengverhouding: 23 kg 944 Europlan Alphy Quick op 5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Geen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

920 europlan alphy

944 europlan alphy quick

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Caseïnevrij
• Zelfegaliserend
• Spanningsvrij
• Chromaatvrij
• Uitstekend vloeivermogen
• Verpompbaar
• Maximale laagdikte 30 mm

• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Snelverhardend (waardoor 

de ondergrond snel verder 
afgewerkt kan worden)

• Instelbare consistentie
• Naar praktisch 0 mm uit te 

smeren
• Maximale laagdikte 50 mm
• Standvast tot enigszins 

vloeiend
• Hoge drukvastheid
• Zeer glad af te werken
• Niet alkalisch, cement- en 

chromaatvrij
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 34 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 10 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle 
soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kunnen de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van de egalisatiemiddelen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 975 Europlan Special op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

975 europlan special
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Super vloeivermogen
• Verpompbaar
• Goede drukvastheid
• Maximale laagdikte 10 mm

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel, bijzonder 
geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbind-
middelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 33 N/mm².
Hechtsterkte: Na 28 dagen 2,75 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 20 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 20 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

990 europlan direct
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Spanningsarm
• Voorstrijken is in de meeste 

gevallen overbodig
• Uitmuntend vloeivermogen
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Maximale laagdikte 20 mm
• Caseïnevrij
• Geschikt voor toepassing 

onder parketvloeren

EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Sneldrogende, standvaste en politoerbare reparatiemortel.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 1 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 8 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 30 N/mm²
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
• Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeropper-

vlakken binnen.
• Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en 

andere steenachtige vloeren.
• Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoepassingen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan.
Mengverhouding: 23 kg 945 Europlan Solid op 5 - 7 liter water.

Verwerkingstijd: Binnen 10 minuten na het mengen.
Wachttijd: Geen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

945 europlan solid
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Snelverhardend (waardoor 

vloerbedekking snel gelegd 
kan worden)

• Maximale laagdikte 50 mm
• Standvast
• Hoge drukvastheid
• Bureaurolstoelvast vanaf 1 mm
• Zeer glad af te werken

12

Zelfuitvloeiend superieur egalisatiemiddel voor steenachtige
ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen > 38 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd. Bij toepassing op schepen geldt een maximale 
laagdikte van 10 mm.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 960 Europlan Super op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

960 europlan super
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Super vloeivermogen
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Bureaurolstoelvastheid
• Maximale laagdikte 15 mm
• Caseïnevrij
• Geschikt voor toepassing 

onder parketvloeren.
2019
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 34 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 10 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle 
soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kunnen de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van de egalisatiemiddelen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 975 Europlan Special op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

975 europlan special
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Super vloeivermogen
• Verpompbaar
• Goede drukvastheid
• Maximale laagdikte 10 mm

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel, bijzonder 
geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbind-
middelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 33 N/mm².
Hechtsterkte: Na 28 dagen 2,75 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 20 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 20 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

990 europlan direct
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Spanningsarm
• Voorstrijken is in de meeste 

gevallen overbodig
• Uitmuntend vloeivermogen
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Maximale laagdikte 20 mm
• Caseïnevrij
• Geschikt voor toepassing 

onder parketvloeren

EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Sneldrogende, standvaste en politoerbare reparatiemortel.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 1 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 8 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 30 N/mm²
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
• Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
• Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeropper-

vlakken binnen.
• Het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en 

andere steenachtige vloeren.
• Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoepassingen.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan.
Mengverhouding: 23 kg 945 Europlan Solid op 5 - 7 liter water.

Verwerkingstijd: Binnen 10 minuten na het mengen.
Wachttijd: Geen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

945 europlan solid
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Snelverhardend (waardoor 

vloerbedekking snel gelegd 
kan worden)

• Maximale laagdikte 50 mm
• Standvast
• Hoge drukvastheid
• Bureaurolstoelvast vanaf 1 mm
• Zeer glad af te werken
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Zelfuitvloeiend superieur egalisatiemiddel voor steenachtige
ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunst-
stofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: 2 - 3 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 2 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen > 38 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebon-
den en andere steenachtige ondervloeren, welke met een vloerbedekking
moeten worden belegd. Bij toepassing op schepen geldt een maximale 
laagdikte van 10 mm.

In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor 
alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan de 
oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 960 Europlan Super op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: 24 uur.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.

960 europlan super
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Super vloeivermogen
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Bureaurolstoelvastheid
• Maximale laagdikte 15 mm
• Caseïnevrij
• Geschikt voor toepassing 

onder parketvloeren.
2019
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AFDICHTINGSMIDDELEN

Hecht- en toeslagmiddel voor tegelwerk en mortels.
Basis: Kunstharsdispersie.
Kleur: Wit.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Eindsterkte: Afhankelijk van toegepaste hoeveelheid cement, water/
cement factor enz.
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,5 kg/m².

TOEPASSING
• Mengvloeistof voor mortels, waarmee tegels worden aangebracht, voor 

de waterdichtheid.
• Toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) 

vloertegels voor extra hechting.
• Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op 

kritische ondergronden, zoals:
 - gladde en gesloten ondergronden;
 - sterk vochtabsorberende ondergronden.
• Toeslagmiddel voor raapmortels, zet- en klopspecie voor:
 - grotere mechanische sterkte;
 - hogere buigsterkte;
 - geringere krimp.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Mengverhouding: Zie gebruiksaanwijzing.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.

Wachttijd: Geen.
Afbindtijd: 1 - 4 dagen, afhankelijk van de ondergrond, toepassing en 
temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C.

055 eurodicht
• Binnen en buiten toepasbaar
• Onbrandbaar
• Verwerkersvriendelijk
• Dun vloeibaar, dus makkelijk 

te mengen
• Universeel toepasbaar

Wapeningsband voor de 685 Eurocoat.
Basis: Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Doos à 100 m¹ of doos à 4x25 m¹. 
D.H.Z.-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m¹ 063 Euroband.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: Bestand tegen alkalisch vocht.
Elasticiteit: I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk 
voorkomende beweging in de constructie op te kunnen
vangen.

TOEPASSING
Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in 
“natte ruimten”, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens 
geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder 
tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

VERWERKING
Opslag: Droog opslaan.
Vochtbestendigheid: Vochtongevoelig.
Houdbaarheid: Onbeperkt.

063 euroband
• Flexibel
• Elastisch
• Goed verwerkbaar
• Naadoverbruggend
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiend, zeer hoogwaardig en sneldrogend egalisatiemiddel 
voor steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbind-
middelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 12 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 42 N/mm².
Hechtsterkte: Na 28 dagen 3,6 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van steenachtige ondervloe-
ren, binnen. Bij een laagdikte tot 2 mm, een omgevingstemperatuur van 
18° - 20° C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte 
egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt, tapijt, PVC- en 
rubberen vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maxi-
maal restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij toepassing 
van een PVC- of rubberen vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en 2,0 
CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het 
restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: Bij 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de 
aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt 
en tapijt, PVC en rubber.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. 

991 europlan direct rapid
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zeer sneldrogend
• Na 1,5 - 3 uur belegbaar
• Zelfegaliserend
• Spanningsarm
• Voorstrijken is in de meeste 

gevallen overbodig
• Uitmuntend vloeivermogen
• verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Maximale laagdikte 20 mm
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AFDICHTINGSMIDDELEN

Hecht- en toeslagmiddel voor tegelwerk en mortels.
Basis: Kunstharsdispersie.
Kleur: Wit.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Eindsterkte: Afhankelijk van toegepaste hoeveelheid cement, water/
cement factor enz.
Soortelijk gewicht: 1,0 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,5 kg/m².

TOEPASSING
• Mengvloeistof voor mortels, waarmee tegels worden aangebracht, voor 

de waterdichtheid.
• Toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) 

vloertegels voor extra hechting.
• Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op 

kritische ondergronden, zoals:
 - gladde en gesloten ondergronden;
 - sterk vochtabsorberende ondergronden.
• Toeslagmiddel voor raapmortels, zet- en klopspecie voor:
 - grotere mechanische sterkte;
 - hogere buigsterkte;
 - geringere krimp.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Mengverhouding: Zie gebruiksaanwijzing.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.

Wachttijd: Geen.
Afbindtijd: 1 - 4 dagen, afhankelijk van de ondergrond, toepassing en 
temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C.

055 eurodicht
• Binnen en buiten toepasbaar
• Onbrandbaar
• Verwerkersvriendelijk
• Dun vloeibaar, dus makkelijk 

te mengen
• Universeel toepasbaar

Wapeningsband voor de 685 Eurocoat.
Basis: Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Doos à 100 m¹ of doos à 4x25 m¹. 
D.H.Z.-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m¹ 063 Euroband.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: Bestand tegen alkalisch vocht.
Elasticiteit: I.c.m. 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk 
voorkomende beweging in de constructie op te kunnen
vangen.

TOEPASSING
Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in 
“natte ruimten”, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens 
geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder 
tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

VERWERKING
Opslag: Droog opslaan.
Vochtbestendigheid: Vochtongevoelig.
Houdbaarheid: Onbeperkt.

063 euroband
• Flexibel
• Elastisch
• Goed verwerkbaar
• Naadoverbruggend
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EGALISATIEMIDDELEN OP CEMENTBASIS - VLOER

Zelfuitvloeiend, zeer hoogwaardig en sneldrogend egalisatiemiddel 
voor steenachtige ondervloeren.
Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbind-
middelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 23 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 12 N/mm².
Bureaurolstoelvastheid: Vanaf 1 mm laagdikte.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 42 N/mm².
Hechtsterkte: Na 28 dagen 3,6 N/mm².
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van steenachtige ondervloe-
ren, binnen. Bij een laagdikte tot 2 mm, een omgevingstemperatuur van 
18° - 20° C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte 
egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt, tapijt, PVC- en 
rubberen vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maxi-
maal restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij toepassing 
van een PVC- of rubberen vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en 2,0 
CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het 
restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Gereedschap: Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol, mengpompunit.
Mengverhouding: 23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 15 minuten na het mengen.
Wachttijd: Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.
Droogtijd: Bij 18° - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de 
aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar voor linoleum, naaldvilt 
en tapijt, PVC en rubber.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. 

991 europlan direct rapid
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Stofarm
• Gunstig verbruik
• Zeer sneldrogend
• Na 1,5 - 3 uur belegbaar
• Zelfegaliserend
• Spanningsarm
• Voorstrijken is in de meeste 

gevallen overbodig
• Uitmuntend vloeivermogen
• verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Maximale laagdikte 20 mm
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Cementgebonden, waterdichte en flexibele afdichting.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een zeer hoog 
gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 5 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 CMO2P.
Classificatie: Hoogwaardig cementgebonden, in vloeibare vorm aange-
bracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk 
met scheuroverbruggend vermogen bij lage temperaturen (-20 °C) en 
bestand tegen chloorwater. Getest door KIWA Bautest te Dresden.
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per aangebrachte laag van 2 mm (zie gebruiksaan-
wijzing).

TOEPASSING
• Voor het waterdicht afwerken van steenachtige ondergronden op bal-

kons en terrassen, waarover tegelwerk wordt aangebracht.
• Voor het beschermen van betonwapening in bijv. zwembaden tegen 

indringend vocht en verminderd het risico op kalkuitbloeding.
• Voor het afdichten van steenachtige wanden ter voorkoming van vocht-

doorslag, bijv. in intensief te gebruiken doucheruimtes.
• Als ontkoppelingslaag op kritische ondergronden, zoals hout en be-

staand tegelwerk.
• Voor het geleidelijk laten drogen van vers gestorte zand/cement dekvloe-

ren en om deze te beschermen tegen indringend vocht.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Gereedschap: Lijmkam, vachtroller, kwast (bijv. wand/vloeraansluiting) en 
vlakspaan.
Mengverhouding: 20 kg 730 Isoflex op 4,5 - 5 liter water.
Wachttijd: Wachttijd tussen de lagen onderling is 4 - 5 uur.
Droogtijd: 1e laag ca. 4 - 5 uur en 2e laag minimaal 12 uur. 
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom zeer ge-
schikt voor toepassing in “natte ruimten”, buiten en onder water
(zwembadbassins).
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C.

730 isoflex
• 1-component
• Waterdicht
• Zeer elastisch
• Vorstbestendig
• Scheuroverbruggend
• Geschikt voor wand en vloer
• Voor binnen en buiten
• Verwerkersvriendelijk

Waterdicht en scheuroverbruggend afdichtingsmembraan.
Basis: Rol polyethyleen folie met aan 2 zijden een laag polypropyleen.
Afmeting: 10 m¹ x 100 cm.
Kleur: Rozerood.
Verpakking: Rol 10 m¹ x 1 m verpakt in folie.

EIGENSCHAPPEN
Dikte: Ca. 0,5 mm.
Gewicht: 200 g/m².
Temperatuursbestendigheid: - 30 °C - 90 °C.
Scheuroverbrugging: Ca. 1 mm/m1.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4. Geschikt 
voor BREEAM.

TOEPASSING
800 Eurosheet WPM is een waterdicht afdichtingsmembraan voor het af-
dichten van wanden en vloeren in ‘natte ruimten’, zoals douchecellen, bad-
kamers, spoelkeukens e.d. De geringe dikte van slechts 0,5 mm maakt het 
een prima oplossing voor renovatiewerken. Tevens zorgt de 800 Eurosheet 
WPM ervoor dat tegelwerk beter wordt beschermd tegen scheurvorming 
als gevolg van bijv. krimp vanuit de constructie.

VERWERKING
Opslag: Beschermen tegen zonlicht en hoge temperaturen. 
Gereedschap: Stanleymes.
Vochtbestendigheid: Vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor 
toepassing in zwembadbassins.

Alkalibestendigheid: 800 Eurosheet WPM is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Veiligheid en milieu: Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie 
verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

800 eurosheet wpm
• Waterdicht
• Scheuroverbruggend
• Dampremmend
• Zeer eenvoudig te verwerken
• Direct betegelbaar
• Geschikt voor 

vloerverwarmingsconstructies
• Emicode EC 1PLUS
• Vochtbestendig
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Afdichtpasta.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Roze.
Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.
Verpakking: Emmer à 14 en 7 kg.
D.H.Z.-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m¹ 063 Euroband.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 685 Eurocoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 DM. Hoogwaardig 
dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht
membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk. Getest door KIWA 
Bautest te Dresden.
Elasticiteit: I.c.m. 063 Euroband voldoende elastisch om de in de praktijk 
voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Als kimafdichting i.c.m. 063 Euroband: 250 - 350 g/m¹.
Als voorstrijkmiddel: 250 - 350 g/m².

TOEPASSING
• Voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen bij te-

gelwerk in “natte ruimten”, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens 
e.d. Te gebruiken i.c.m. 063 Euroband.

• Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
• Als beschermde waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, 

zoals gips, anhydriet en hout.
• Als waterdichte laag bij het verlijmen van tegels in “natte ruimten” op 

houten vloeren met 705 Speciaallijm. Altijd i.c.m. een bad of douchebak.
• Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 DIM Floor.

• Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante 
waterdruk. Hiervoor de 730 Isoflex toepassen.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Droogtijd: 12 uur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer 
geschikt voor toepassing in “natte ruimten”. Onder water
(zwembassins) kan de 685 Eurocoat niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 0 °C. Zowel ondergrond- als omge-
vingstemperatuur.

685 eurocoat
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Overbrugt i.c.m. 

 063 Euroband naden tot 
10 mm bij aansluitingen

• Na afbinding 
vochtbestendig

• Elastisch
• Flexibel
• Goed verwerkbaar
• Geringe dikte
• Geschikt voor binnen
• Kant-en-klaar

AFDICHTINGSMIDDELEN

Vezelversterkte afdichtpasta.
Basis: Vezelversterkte acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Paars.
Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.
Verpakking: Emmer à 14 en 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 683 Fibrecoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891: 2017 DM. Hoog-
waardig dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht 
membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk in binnensituaties. 
Getest door WTCB te België. Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-
2/4. Geschikt voor BREEAM.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Als kimafdichting: 400 g/m¹. Uitgaande van 2 mm natte laagdikte.
Als gesloten laag: 2000 g/m². Uitgaande van 2 mm natte laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het afdichten van strakke horizontale en verticale hoekaansluitingen 

(max.10 mm) bij tegelwerk in badkamers.
• Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
• Als beschermde waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, 

zoals gips, anhydriet en hout.
• Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 DIM Floor.
• Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante 

waterdruk. Hiervoor onze 730 Isoflex toepassen.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Droogtijd: 12 uur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer 
geschikt voor toepassing in “natte ruimten”. Onder water (zwembassins) 
kan de 683 Fibrecoat niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C. Zowel ondergrond- als omge-
vingstemperatuur.

683 fibrecoat
• Vezelversterkt en geen  

063 Euroband nodig
• Overbrugt aansluitingen  

tot ca. 10 mm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Na afbinding goed 

vochtbestendig
• Blijvend elastisch
• Flexibel
• Eenvoudig aan te brengen in 

één bewerking
• Geringere dikte
• Geschikt voor binnen
• Gebruiksklaar
• Inclusief kwast (70 mm)
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Cementgebonden, waterdichte en flexibele afdichting.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een zeer hoog 
gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 20 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Ca. 5 uur bij 18 - 20 °C.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 CMO2P.
Classificatie: Hoogwaardig cementgebonden, in vloeibare vorm aange-
bracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk 
met scheuroverbruggend vermogen bij lage temperaturen (-20 °C) en 
bestand tegen chloorwater. Getest door KIWA Bautest te Dresden.
Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per aangebrachte laag van 2 mm (zie gebruiksaan-
wijzing).

TOEPASSING
• Voor het waterdicht afwerken van steenachtige ondergronden op bal-

kons en terrassen, waarover tegelwerk wordt aangebracht.
• Voor het beschermen van betonwapening in bijv. zwembaden tegen 

indringend vocht en verminderd het risico op kalkuitbloeding.
• Voor het afdichten van steenachtige wanden ter voorkoming van vocht-

doorslag, bijv. in intensief te gebruiken doucheruimtes.
• Als ontkoppelingslaag op kritische ondergronden, zoals hout en be-

staand tegelwerk.
• Voor het geleidelijk laten drogen van vers gestorte zand/cement dekvloe-

ren en om deze te beschermen tegen indringend vocht.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Gereedschap: Lijmkam, vachtroller, kwast (bijv. wand/vloeraansluiting) en 
vlakspaan.
Mengverhouding: 20 kg 730 Isoflex op 4,5 - 5 liter water.
Wachttijd: Wachttijd tussen de lagen onderling is 4 - 5 uur.
Droogtijd: 1e laag ca. 4 - 5 uur en 2e laag minimaal 12 uur. 
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom zeer ge-
schikt voor toepassing in “natte ruimten”, buiten en onder water
(zwembadbassins).
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C.

730 isoflex
• 1-component
• Waterdicht
• Zeer elastisch
• Vorstbestendig
• Scheuroverbruggend
• Geschikt voor wand en vloer
• Voor binnen en buiten
• Verwerkersvriendelijk

Waterdicht en scheuroverbruggend afdichtingsmembraan.
Basis: Rol polyethyleen folie met aan 2 zijden een laag polypropyleen.
Afmeting: 10 m¹ x 100 cm.
Kleur: Rozerood.
Verpakking: Rol 10 m¹ x 1 m verpakt in folie.

EIGENSCHAPPEN
Dikte: Ca. 0,5 mm.
Gewicht: 200 g/m².
Temperatuursbestendigheid: - 30 °C - 90 °C.
Scheuroverbrugging: Ca. 1 mm/m1.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4. Geschikt 
voor BREEAM.

TOEPASSING
800 Eurosheet WPM is een waterdicht afdichtingsmembraan voor het af-
dichten van wanden en vloeren in ‘natte ruimten’, zoals douchecellen, bad-
kamers, spoelkeukens e.d. De geringe dikte van slechts 0,5 mm maakt het 
een prima oplossing voor renovatiewerken. Tevens zorgt de 800 Eurosheet 
WPM ervoor dat tegelwerk beter wordt beschermd tegen scheurvorming 
als gevolg van bijv. krimp vanuit de constructie.

VERWERKING
Opslag: Beschermen tegen zonlicht en hoge temperaturen. 
Gereedschap: Stanleymes.
Vochtbestendigheid: Vochtbestendig en daarom ook zeer geschikt voor 
toepassing in zwembadbassins.

Alkalibestendigheid: 800 Eurosheet WPM is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Veiligheid en milieu: Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie 
verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

800 eurosheet wpm
• Waterdicht
• Scheuroverbruggend
• Dampremmend
• Zeer eenvoudig te verwerken
• Direct betegelbaar
• Geschikt voor 

vloerverwarmingsconstructies
• Emicode EC 1PLUS
• Vochtbestendig
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Afdichtpasta.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Roze.
Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.
Verpakking: Emmer à 14 en 7 kg.
D.H.Z.-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m¹ 063 Euroband.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 685 Eurocoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891 DM. Hoogwaardig 
dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht
membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk. Getest door KIWA 
Bautest te Dresden.
Elasticiteit: I.c.m. 063 Euroband voldoende elastisch om de in de praktijk 
voorkomende beweging in de constructie op te kunnen vangen.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Als kimafdichting i.c.m. 063 Euroband: 250 - 350 g/m¹.
Als voorstrijkmiddel: 250 - 350 g/m².

TOEPASSING
• Voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen bij te-

gelwerk in “natte ruimten”, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens 
e.d. Te gebruiken i.c.m. 063 Euroband.

• Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
• Als beschermde waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, 

zoals gips, anhydriet en hout.
• Als waterdichte laag bij het verlijmen van tegels in “natte ruimten” op 

houten vloeren met 705 Speciaallijm. Altijd i.c.m. een bad of douchebak.
• Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 DIM Floor.

• Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante 
waterdruk. Hiervoor de 730 Isoflex toepassen.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Droogtijd: 12 uur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer 
geschikt voor toepassing in “natte ruimten”. Onder water
(zwembassins) kan de 685 Eurocoat niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 0 °C. Zowel ondergrond- als omge-
vingstemperatuur.

685 eurocoat
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Overbrugt i.c.m. 

 063 Euroband naden tot 
10 mm bij aansluitingen

• Na afbinding 
vochtbestendig

• Elastisch
• Flexibel
• Goed verwerkbaar
• Geringe dikte
• Geschikt voor binnen
• Kant-en-klaar

AFDICHTINGSMIDDELEN

Vezelversterkte afdichtpasta.
Basis: Vezelversterkte acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Paars.
Consistentie: Pasteus, moeiteloos te versmeren.
Verpakking: Emmer à 14 en 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 683 Fibrecoat is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: Hoogste klasse conform NEN-EN 14891: 2017 DM. Hoog-
waardig dispersiegebonden, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht 
membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk in binnensituaties. 
Getest door WTCB te België. Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-
2/4. Geschikt voor BREEAM.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Als kimafdichting: 400 g/m¹. Uitgaande van 2 mm natte laagdikte.
Als gesloten laag: 2000 g/m². Uitgaande van 2 mm natte laagdikte.

TOEPASSING
• Voor het afdichten van strakke horizontale en verticale hoekaansluitingen 

(max.10 mm) bij tegelwerk in badkamers.
• Voor het afdichten van kieren rondom doorvoerleidingen, afvoerputten e.d.
• Als beschermde waterdichte laag op vochtgevoelige wanden en vloeren, 

zoals gips, anhydriet en hout.
• Voor het afdichten van naden bij toepassing van de 820 DIM Floor.
• Niet geschikt voor buiten- of onderwatertoepassingen c.q. constante 

waterdruk. Hiervoor onze 730 Isoflex toepassen.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Droogtijd: 12 uur.
Vochtbestendigheid: Na droging vochtbestendig en daarom ook zeer 
geschikt voor toepassing in “natte ruimten”. Onder water (zwembassins) 
kan de 683 Fibrecoat niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Boven 5 °C. Zowel ondergrond- als omge-
vingstemperatuur.

683 fibrecoat
• Vezelversterkt en geen  

063 Euroband nodig
• Overbrugt aansluitingen  

tot ca. 10 mm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Na afbinding goed 

vochtbestendig
• Blijvend elastisch
• Flexibel
• Eenvoudig aan te brengen in 

één bewerking
• Geringere dikte
• Geschikt voor binnen
• Gebruiksklaar
• Inclusief kwast (70 mm)



Te gebruiken i.c.m. 881 Euroseal PU.
Verpakking: Doos à 25 x 2 stuks.

883 spiraalmenger 
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AFDICHTINGSMIDDELEN

Zeer hoogwaardige afdichtingskit op basis van 2-componenten
polyurethaan.
Basis: 2-componenten polyurethaan. Component A polyolen en Compo-
nent B isocyanaten.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Koker à 250 ml, 12 stuks in doos.

EIGENSCHAPPEN
Huidvormingstijd: Na ca. 1 minuut afmessen en gladstrijken.
Rek bij breuk: Volgens DIN 53 504: ca. 50%.
Verbruik: Netto verbruiksschatting: 
Afvoerput 15 x 15 cm ca. 30 ml. Afvoerdrain 70 cm ca. 75 ml. 
Dit is afhankelijk van voegbreedte (min. 5 mm) en -diepte.
Temperatuurbestendigheid: Na afbinding tussen +5 °C en +120 °C.
Treksterkte: Volgens DIN 53 504: ca. 30 MPa (N/mm²).

TOEPASSING
• PU gebaseerde afdichtingskit voor het snel en duurzaam afdichten van 

voegen rondom doucheputten en douchegoten.
• Hecht uitstekend op RVS en kunststoffen. Kleur grijs. Geschikt voor bin-

nentoepassingen en voor natuursteen.

VERWERKING
Opslag: Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur 
tussen +5 °C en +25 °C.
Gereedschap: Hand kitpistool.
Verwerkingstijd: Ca. 3 - 5 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 55%.

Afbindtijd: Volledige afbinding na minimaal 24 uur afhankelijk van de 
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.
Huidvormingstijd: Na ca. 1 minuut afmessen en gladstrijken.
Houdbaarheid: Ca. 12 maanden.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf +10 °C tot +35 °C.

881 euroseal pu 
• Reukarm en snel uithardend
• Binnen toepasbaar
• Na uitharden duurzaam 

waterdicht
• Hecht uitstekend op rvs en 

kunststof
• Niet corrosief t.o.v. metalen.

Hoogwaardige universele sanitairkit.
Basis: Siliconenoxim.
Kleur: Transparant grijs (Trijs), transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan-grijs, 
grijs, antraciet, Jasmin, basaltgrijs en Buxy.
Verpakking: Koker à 310 ml.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland DIN 
18545-E Voegen.
Huidvormingstijd: Ca. 10 - 15 min. bij 23 °C en een RLV van 55%.
Krimp: > 5% g/g.
Praktische toelaatbare vervorming: ± 25%.
Rek bij breuk: Volgens DIN 53 504: ca. 500%.
Rekwaarde 100%: Volgens DIN 53 504: ca. 1,0 MPa (N/mm²).
Shore A-hardheid: Volgens DIN 53 505: 28.
Soortelijk gewicht: 1,035 kg/l.
Standvermogen: ISO 7390 mm < 2.
Uitharding: Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de 
lucht en vormt een duurzame afdichting.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid 
en temperatuur.
Verspuitbaarheid: 3 mm 6,3 bar bij 170 g/min.
Temperatuurbestendigheid: Na afbinding tussen -60 °C en + 180 °C.
Treksterkte: Volgens DIN 53 504: ca. 1,4 MPa (N/mm²).

TOEPASSING
• Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitair-

voegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van 
de voegbreedte.

• Geschikt voor het afdichten van keramische tegels, wastafels, aanrecht-
bladen, douchebakken en baden. 

• Tevens geschikt voor weekmakervrije kunststoffen zoals polycarbonaat 
(Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en de meeste 
harde PVC soorten.

• Geschikt voor binnen, buiten en Industriële ruimten waar schimmelvor-
ming ongewenst is.

• Ook geschikt voor natuursteen.

Verbruik: Meters voeg per koker van 310 ml voor verschillende voegmaten.
 breedte x  diepte  Verbruik
 4 x  6 mm:  12,9 m1 12 x  8 mm:  3,2 m1

 6 x  6 mm:  8,6 m1 16 x  10 mm:  1,9 m1

 8 x  6 mm:  6,4 m1 20 x  12 mm:  1,3 m1

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 40 °C.

880 euroseal silicone (nieuwe kwaliteit)

• Reukarm, zuurvrij en neutraal uithardend
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na uitharden duurzaam elastisch
• U.V.-, vocht-, weer-, water en 

schimmelbestendig, volgens ISO 846 A+B
• Niet corrosief t.o.v. metalen.
• Emicode EC 1PLUS
• Weekmaker-, meko- en oplosmiddelvrij



Te gebruiken i.c.m. 881 Euroseal PU.
Verpakking: Doos à 25 x 2 stuks.

883 spiraalmenger 
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AFDICHTINGSMIDDELEN

Zeer hoogwaardige afdichtingskit op basis van 2-componenten
polyurethaan.
Basis: 2-componenten polyurethaan. Component A polyolen en Compo-
nent B isocyanaten.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Koker à 250 ml, 12 stuks in doos.

EIGENSCHAPPEN
Huidvormingstijd: Na ca. 1 minuut afmessen en gladstrijken.
Rek bij breuk: Volgens DIN 53 504: ca. 50%.
Verbruik: Netto verbruiksschatting: 
Afvoerput 15 x 15 cm ca. 30 ml. Afvoerdrain 70 cm ca. 75 ml. 
Dit is afhankelijk van voegbreedte (min. 5 mm) en -diepte.
Temperatuurbestendigheid: Na afbinding tussen +5 °C en +120 °C.
Treksterkte: Volgens DIN 53 504: ca. 30 MPa (N/mm²).

TOEPASSING
• PU gebaseerde afdichtingskit voor het snel en duurzaam afdichten van 

voegen rondom doucheputten en douchegoten.
• Hecht uitstekend op RVS en kunststoffen. Kleur grijs. Geschikt voor bin-

nentoepassingen en voor natuursteen.

VERWERKING
Opslag: Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur 
tussen +5 °C en +25 °C.
Gereedschap: Hand kitpistool.
Verwerkingstijd: Ca. 3 - 5 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 55%.

Afbindtijd: Volledige afbinding na minimaal 24 uur afhankelijk van de 
relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.
Huidvormingstijd: Na ca. 1 minuut afmessen en gladstrijken.
Houdbaarheid: Ca. 12 maanden.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf +10 °C tot +35 °C.

881 euroseal pu 
• Reukarm en snel uithardend
• Binnen toepasbaar
• Na uitharden duurzaam 

waterdicht
• Hecht uitstekend op rvs en 

kunststof
• Niet corrosief t.o.v. metalen.

Hoogwaardige universele sanitairkit.
Basis: Siliconenoxim.
Kleur: Transparant grijs (Trijs), transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan-grijs, 
grijs, antraciet, Jasmin, basaltgrijs en Buxy.
Verpakking: Koker à 310 ml.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland DIN 
18545-E Voegen.
Huidvormingstijd: Ca. 10 - 15 min. bij 23 °C en een RLV van 55%.
Krimp: > 5% g/g.
Praktische toelaatbare vervorming: ± 25%.
Rek bij breuk: Volgens DIN 53 504: ca. 500%.
Rekwaarde 100%: Volgens DIN 53 504: ca. 1,0 MPa (N/mm²).
Shore A-hardheid: Volgens DIN 53 505: 28.
Soortelijk gewicht: 1,035 kg/l.
Standvermogen: ISO 7390 mm < 2.
Uitharding: Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de 
lucht en vormt een duurzame afdichting.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid 
en temperatuur.
Verspuitbaarheid: 3 mm 6,3 bar bij 170 g/min.
Temperatuurbestendigheid: Na afbinding tussen -60 °C en + 180 °C.
Treksterkte: Volgens DIN 53 504: ca. 1,4 MPa (N/mm²).

TOEPASSING
• Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitair-

voegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van max. 25% van 
de voegbreedte.

• Geschikt voor het afdichten van keramische tegels, wastafels, aanrecht-
bladen, douchebakken en baden. 

• Tevens geschikt voor weekmakervrije kunststoffen zoals polycarbonaat 
(Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en de meeste 
harde PVC soorten.

• Geschikt voor binnen, buiten en Industriële ruimten waar schimmelvor-
ming ongewenst is.

• Ook geschikt voor natuursteen.

Verbruik: Meters voeg per koker van 310 ml voor verschillende voegmaten.
 breedte x  diepte  Verbruik
 4 x  6 mm:  12,9 m1 12 x  8 mm:  3,2 m1

 6 x  6 mm:  8,6 m1 16 x  10 mm:  1,9 m1

 8 x  6 mm:  6,4 m1 20 x  12 mm:  1,3 m1

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 40 °C.

880 euroseal silicone (nieuwe kwaliteit)

• Reukarm, zuurvrij en neutraal uithardend
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na uitharden duurzaam elastisch
• U.V.-, vocht-, weer-, water en 

schimmelbestendig, volgens ISO 846 A+B
• Niet corrosief t.o.v. metalen.
• Emicode EC 1PLUS
• Weekmaker-, meko- en oplosmiddelvrij
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Superelastische, witte pastategellijm voor lichtgekleurd natuursteen 
en glasmozaïek.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Wit.
Verpakking: Emmer à 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 681 Marmercol is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een superelastische pastategel-
lijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale natuursteen en wand-
tegels op vlakke ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• lichtgekleurd natuursteen
• glasmozaïek en glastegels

maar ook:
• wandtegels
• DHG-tegels
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen

• buitengevelisolatiesystemen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, grestegels en 
natuursteen minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van 
de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 681 Marmercol vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient
de temperatuur overdag en ‘s nachts boven 0 °C te blijven.

681 marmercol
• Geen verkleuring van de 

tegels door de lijm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na afbinding ongevoelig 

voor vorst
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Superelastisch
• Hoge aanvangskleefkracht

PASTATEGELLIJMEN

Elastische universele lichtgewicht pastategellijm voor grootformaat
tegels.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Lichtgrijs.
Verpakking: Emmer à 11 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 680 Elastilight is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd. GEV Emicode 
EC 1PLUS. Zeer emissiearm en hierdoor geschikt voor BREEAM.
Soortelijk gewicht: 1,1 kg/l.
Verbruik: 1,3 - 1,75 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond 
en type tegel.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• zware grootformaat tegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen , lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, gres- en grootfor-
maat tegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de 
eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 680 Elastilight vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

680 elastilight
• Goed Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Lichtgewicht (soortelijk 

gewicht 1,1)
• Zeer emissiearm
• EC 1PLUS
• Zeer hoge aanvangskleef-

kracht voor grootformaat 
tegels

• Zeer soepel verwerkbaar
• Zeer gunstig verbruik 
• Hoge hechtsterkte
• Minder tilgewicht
• 30% lichter in gewicht
• Super hoog standvermogen

CLASSIFICATIECODES PASTA- EN POEDERTEGELLIJMEN

Classificatie hechtsterkten
De eisen waaraan een tegellijm moet voldoen zijn vastgelegd in
de Europese Norm EN 12004. Sinds april 2004 mag er geen enkele
tegellijm meer binnen Europa worden verkocht en toegepast die niet is
getest conform de eisen van deze CE-markering. Op elke tegellijm dient
vermeld te staan aan welke classificatie deze voldoet.

Onderscheid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden ‘C’,
dispersie-‘D’ en reactieve ‘R’ lijmen. Voor ieder type lijm gelden
basiseisen ‘1’ en additionele eisen ‘2’.

Poedertegellijmen
Een cementgebonden lijm die alleen voldoet aan de basiseisen is
geclassificeerd als een C1-lijm. Dit houdt in dat de hechtsterkten na een
aantal basistesten minimaal 0,5 N/mm² zijn. Voor cement-gebonden
lijmen zijn dit de volgende testen:

•  Droge hechtsterkte; hechting van de lijm na 28 dagen opslag bij
 droge omstandigheden.
•  Hechtsterkte na 7 dagen droog en 21 dagen vochtbelasting.
•  Vorst/dooi cycli; hechting bepalen na 25 keer vorst-/dooibelasting.
• Warmtebelasting; hechting 14 dagen droog en 14 dagen bij 70 °C.
•  Open tijd; hechting na 28 dagen bij het plaatsen van een tegel na
 20 minuten in het lijmbed.

Additionele eisen
Voldoet een cementgebonden lijm ook aan de additionele eisen
waarbij de hechtsterkten minimaal 1 N/mm² moeten zijn, dan is deze
geclassificeerd als een C2-lijm.

Optionele kenmerken
Ook kan een lijm nog worden ingedeeld/geclassificeerd voor een aantal
speciale toepassingen.
Mogelijkheden hiervoor zijn o.a.:
F (fast setting) snelle hechtsterkte; een lijm haalt na 6 uur een sterkte 

Hogere eisen
Forbo Eurocol Nederland B.V. is van mening dat de laboratoriumwaardes om een norm te halen soms in de praktijk niet voldoende zijn. Het komt in de
praktijk namelijk veelvuldig voor dat de hechting van de lijm negatief wordt beïnvloed door de heersende omstandigheden. Juist hierdoor kiezen wij
ervoor om onze producten te testen en te ontwikkelen op waardes ruim boven de norm.

Tabel:  CE-markering classificatie volgens EN 12004

 Poedertegellijmen:

C1  Normale cementgebonden lijm met basiseigenschappen

C2  Verbeterde cementgebonden lijm met additionele eigenschappen

 Pastategellijmen:

D1  Normale dispersielijm met basiseigenschappen

D2  Verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen

 Reactieve lijmen (epoxy):

R1  Normale reactieve lijm met basiseigenschappen

R2  Verbeterde reactieve lijm met additionele eigenschappen

 Klassen:

F  Voldoet aan de eisen voor snelle hechtsterkte

T  Voldoet aan de eisen voor zakproef

E  Voldoet aan eisen verlengde open tijd

van 0,5 N/mm².
T (tile slip)  zakproef; norm tegel zakt niet meer dan 0,5 mm.
E (extended open time) verlengde open tijd (0,5 N/mm² als de tegel
pas na 30 minuten in het lijmbed wordt geplaatst en na 28 dagen de
hechtsterkte wordt gemeten).
S1 (flexibel) ≥ 2,5 mm - < 5 mm
S2 (zeer flexibel) ≥ 5 mm

Pastategellijmen
Een pastategellijm op dispersiebasis dient te voldoen aan wettelijk Europees
gestelde basiseisen. Een pastategellijm geclassificeerd als D1 dient te
voldoen aan de volgende fundamentele eisen:
•  Droge (aanvangs)hechtsterkte > 1 N/mm²; hechting van de lijm
 na 14 dagen opslag bij droge omstandigheden.
•  Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming
 op 70 °C en na 24 uur afkoelen.
•  Open tijd > 0,5 N/mm²; hechting gemeten na 28 dagen bij het
 plaatsen van een tegel in de lijm na 20 minuten.

Additionele eisen
Voldoet een pastategellijm naast de fundamentele eisen ook aan de
additionele eisen, dan is er sprake van een D2 geclassificeerde lijm.
•  Hechtsterkte na waterbelasting > 0,5 N/mm²; hechting van de lijm
 na 7 dagen opslag bij droge omstandigheden en 7 dagen water- 

belasting.
•  Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming
 op 70 °C, waarbij het proefstuk rechtstreeks uit de oven wordt
 gemeten.

Optionele kenmerken
Voor pastategellijmen zijn nog een aantal specifieke eigenschappen
te meten, namelijk: T (tile slip) < 0,5 mm; zakproef; normtegel van
200 g/100 cm² zakt niet meer dan de eis. E (extended open time)
> 0,5 N/mm²; verlengde open tijd – als men de tegel pas na
30 minuten in het lijmbed plaatst en na 28 dagen de hechtsterkte
(trekkracht) meet.

20
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Superelastische, witte pastategellijm voor lichtgekleurd natuursteen 
en glasmozaïek.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Wit.
Verpakking: Emmer à 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 681 Marmercol is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een superelastische pastategel-
lijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale natuursteen en wand-
tegels op vlakke ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• lichtgekleurd natuursteen
• glasmozaïek en glastegels

maar ook:
• wandtegels
• DHG-tegels
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen

• buitengevelisolatiesystemen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, grestegels en 
natuursteen minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van 
de eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 681 Marmercol vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient
de temperatuur overdag en ‘s nachts boven 0 °C te blijven.

681 marmercol
• Geen verkleuring van de 

tegels door de lijm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na afbinding ongevoelig 

voor vorst
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Superelastisch
• Hoge aanvangskleefkracht

PASTATEGELLIJMEN

Elastische universele lichtgewicht pastategellijm voor grootformaat
tegels.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Lichtgrijs.
Verpakking: Emmer à 11 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 680 Elastilight is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd. GEV Emicode 
EC 1PLUS. Zeer emissiearm en hierdoor geschikt voor BREEAM.
Soortelijk gewicht: 1,1 kg/l.
Verbruik: 1,3 - 1,75 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond 
en type tegel.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• zware grootformaat tegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen , lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, gres- en grootfor-
maat tegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de 
eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 680 Elastilight vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

680 elastilight
• Goed Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Lichtgewicht (soortelijk 

gewicht 1,1)
• Zeer emissiearm
• EC 1PLUS
• Zeer hoge aanvangskleef-

kracht voor grootformaat 
tegels

• Zeer soepel verwerkbaar
• Zeer gunstig verbruik 
• Hoge hechtsterkte
• Minder tilgewicht
• 30% lichter in gewicht
• Super hoog standvermogen

CLASSIFICATIECODES PASTA- EN POEDERTEGELLIJMEN

Classificatie hechtsterkten
De eisen waaraan een tegellijm moet voldoen zijn vastgelegd in
de Europese Norm EN 12004. Sinds april 2004 mag er geen enkele
tegellijm meer binnen Europa worden verkocht en toegepast die niet is
getest conform de eisen van deze CE-markering. Op elke tegellijm dient
vermeld te staan aan welke classificatie deze voldoet.

Onderscheid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden ‘C’,
dispersie-‘D’ en reactieve ‘R’ lijmen. Voor ieder type lijm gelden
basiseisen ‘1’ en additionele eisen ‘2’.

Poedertegellijmen
Een cementgebonden lijm die alleen voldoet aan de basiseisen is
geclassificeerd als een C1-lijm. Dit houdt in dat de hechtsterkten na een
aantal basistesten minimaal 0,5 N/mm² zijn. Voor cement-gebonden
lijmen zijn dit de volgende testen:

•  Droge hechtsterkte; hechting van de lijm na 28 dagen opslag bij
 droge omstandigheden.
•  Hechtsterkte na 7 dagen droog en 21 dagen vochtbelasting.
•  Vorst/dooi cycli; hechting bepalen na 25 keer vorst-/dooibelasting.
• Warmtebelasting; hechting 14 dagen droog en 14 dagen bij 70 °C.
•  Open tijd; hechting na 28 dagen bij het plaatsen van een tegel na
 20 minuten in het lijmbed.

Additionele eisen
Voldoet een cementgebonden lijm ook aan de additionele eisen
waarbij de hechtsterkten minimaal 1 N/mm² moeten zijn, dan is deze
geclassificeerd als een C2-lijm.

Optionele kenmerken
Ook kan een lijm nog worden ingedeeld/geclassificeerd voor een aantal
speciale toepassingen.
Mogelijkheden hiervoor zijn o.a.:
F (fast setting) snelle hechtsterkte; een lijm haalt na 6 uur een sterkte 

Hogere eisen
Forbo Eurocol Nederland B.V. is van mening dat de laboratoriumwaardes om een norm te halen soms in de praktijk niet voldoende zijn. Het komt in de
praktijk namelijk veelvuldig voor dat de hechting van de lijm negatief wordt beïnvloed door de heersende omstandigheden. Juist hierdoor kiezen wij
ervoor om onze producten te testen en te ontwikkelen op waardes ruim boven de norm.

Tabel:  CE-markering classificatie volgens EN 12004

 Poedertegellijmen:

C1  Normale cementgebonden lijm met basiseigenschappen

C2  Verbeterde cementgebonden lijm met additionele eigenschappen

 Pastategellijmen:

D1  Normale dispersielijm met basiseigenschappen

D2  Verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen

 Reactieve lijmen (epoxy):

R1  Normale reactieve lijm met basiseigenschappen

R2  Verbeterde reactieve lijm met additionele eigenschappen

 Klassen:

F  Voldoet aan de eisen voor snelle hechtsterkte

T  Voldoet aan de eisen voor zakproef

E  Voldoet aan eisen verlengde open tijd

van 0,5 N/mm².
T (tile slip)  zakproef; norm tegel zakt niet meer dan 0,5 mm.
E (extended open time) verlengde open tijd (0,5 N/mm² als de tegel
pas na 30 minuten in het lijmbed wordt geplaatst en na 28 dagen de
hechtsterkte wordt gemeten).
S1 (flexibel) ≥ 2,5 mm - < 5 mm
S2 (zeer flexibel) ≥ 5 mm

Pastategellijmen
Een pastategellijm op dispersiebasis dient te voldoen aan wettelijk Europees
gestelde basiseisen. Een pastategellijm geclassificeerd als D1 dient te
voldoen aan de volgende fundamentele eisen:
•  Droge (aanvangs)hechtsterkte > 1 N/mm²; hechting van de lijm
 na 14 dagen opslag bij droge omstandigheden.
•  Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming
 op 70 °C en na 24 uur afkoelen.
•  Open tijd > 0,5 N/mm²; hechting gemeten na 28 dagen bij het
 plaatsen van een tegel in de lijm na 20 minuten.

Additionele eisen
Voldoet een pastategellijm naast de fundamentele eisen ook aan de
additionele eisen, dan is er sprake van een D2 geclassificeerde lijm.
•  Hechtsterkte na waterbelasting > 0,5 N/mm²; hechting van de lijm
 na 7 dagen opslag bij droge omstandigheden en 7 dagen water- 

belasting.
•  Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming
 op 70 °C, waarbij het proefstuk rechtstreeks uit de oven wordt
 gemeten.

Optionele kenmerken
Voor pastategellijmen zijn nog een aantal specifieke eigenschappen
te meten, namelijk: T (tile slip) < 0,5 mm; zakproef; normtegel van
200 g/100 cm² zakt niet meer dan de eis. E (extended open time)
> 0,5 N/mm²; verlengde open tijd – als men de tegel pas na
30 minuten in het lijmbed plaatst en na 28 dagen de hechtsterkte
(trekkracht) meet.
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Pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Gebroken wit.
Verpakking: Emmer à 16, 8 en 4 kg. Doos à 12x1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 690 Tegelpasta is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Classificatie: D1T conform NEN EN 12004. Een pastategellijm met een 
verhoogd standvermogen.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Ca. 1,3 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met  

681 Marmercol
• bouw- en isolatieplaten.

Op binnenwanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.

Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-of grestegels mini-
maal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van 
de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 690 Tegelpasta vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

690 tegelpasta
• Gunstig verbruik
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Hoge aanvangskleefkracht

PASTATEGELLIJMEN

Elastische pastategellijm voor grootformaat tegels.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Lichtgrijs.
Verpakking: Emmer à 15 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 688 Elastifix is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,5 kg/l.
Verbruik: 1,0 - 2,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond 
en type tegel.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• zware tegels
• grootformaat tegels
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, gres- en grootfor-
maat tegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de 
eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 688 Elastifix vochtbestendig en daar-
om ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”. Onder 
water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

688 elastifix
• Zeer hoge 

aanvangskleefkracht
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
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Elastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Beige.
Verpakking: Emmer à 18 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 686 Supercol is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Ca. 1,2 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden. De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepa-
lend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwan-
den is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (verdeeld over de 
achterzijde van de tegel).

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels 
minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte 
van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvoch-
tigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 686 Supercol vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

686 supercol (nieuwe kwaliteit)

• Elastisch
• Vochtbestendig
• Hoge aanvangskleefkracht
• Gunstig verbruik
• Vanaf 5 °C verwerkbaar 
• Emicode EC 1PLUS

PASTATEGELLIJMEN

Superelastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Geel.
Verpakking: Emmer à 14, 7 en 4 kg. Doos à 12x1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 682 Majolicol is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een superelastische pasta-
tegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open 
tijd. 682 Majolicol is volgens het NIBE te Bussum als zeer goede keuze 
beoordeeld en draagt het DUBOkeur. De levensduur bedraagt >30 jaar 
volgens DUBOKeur.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels, DHG- en grestegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten en steenstrips.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
Cementgebonden ondergronden, gipsgebonden ondergronden, diverse 
plaatmaterialen, buitengevelisolatiesystemen, bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.

682 majolicol
• Zeer gunstig verbruik
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na afbinding ongevoelig voor 

vorst
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Superelastisch
• Hoge aanvangskleefkracht
• Uitermate geschikt voor 

buitengeveltoepassing

Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels 
minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte 
van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvoch-
tigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte 
ruimten” en op buitengevels. Onder water (zwembassins) kan de lijm
niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient
de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven. De klima-
tologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de werkzaam-
heden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de uiteindelijke 
kwaliteit van het tegelwerk. Het lijmen van de tegels is het meest ideaal 
bij temperaturen vanaf 10 °C tot max. 25 °C. Derhalve is het aan te bevelen 
om buitentegelwerk in het voorjaar te laten plaatsvinden. Wij adviseren om 
niet te lijmen bij temperaturen beneden de 5 °C.
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Pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Gebroken wit.
Verpakking: Emmer à 16, 8 en 4 kg. Doos à 12x1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 690 Tegelpasta is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Classificatie: D1T conform NEN EN 12004. Een pastategellijm met een 
verhoogd standvermogen.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Ca. 1,3 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met  

681 Marmercol
• bouw- en isolatieplaten.

Op binnenwanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.

Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-of grestegels mini-
maal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van 
de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 690 Tegelpasta vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

690 tegelpasta
• Gunstig verbruik
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Hoge aanvangskleefkracht

PASTATEGELLIJMEN

Elastische pastategellijm voor grootformaat tegels.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Lichtgrijs.
Verpakking: Emmer à 15 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 688 Elastifix is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,5 kg/l.
Verbruik: 1,0 - 2,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond 
en type tegel.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• zware tegels
• grootformaat tegels
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-, gres- en grootfor-
maat tegels minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de 
eindsterkte van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 688 Elastifix vochtbestendig en daar-
om ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”. Onder 
water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

688 elastifix
• Zeer hoge 

aanvangskleefkracht
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
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Elastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Beige.
Verpakking: Emmer à 18 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 686 Supercol is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een elastische pastategellijm 
met een verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Ca. 1,2 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden. De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepa-
lend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor binnenwan-
den is een minimum lijmcontactvlak van 60% vereist (verdeeld over de 
achterzijde van de tegel).

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden
• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels 
minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte 
van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvoch-
tigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 686 Supercol vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

686 supercol (nieuwe kwaliteit)

• Elastisch
• Vochtbestendig
• Hoge aanvangskleefkracht
• Gunstig verbruik
• Vanaf 5 °C verwerkbaar 
• Emicode EC 1PLUS

PASTATEGELLIJMEN

Superelastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Geel.
Verpakking: Emmer à 14, 7 en 4 kg. Doos à 12x1,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 682 Majolicol is bestand tegen een alkalisch milieu.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een superelastische pasta-
tegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open 
tijd. 682 Majolicol is volgens het NIBE te Bussum als zeer goede keuze 
beoordeeld en draagt het DUBOkeur. De levensduur bedraagt >30 jaar 
volgens DUBOKeur.
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l.
Verbruik: Ca. 0,9 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels, DHG- en grestegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten en steenstrips.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
Cementgebonden ondergronden, gipsgebonden ondergronden, diverse 
plaatmaterialen, buitengevelisolatiesystemen, bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen temperaturen > 35 °C.

682 majolicol
• Zeer gunstig verbruik
• Binnen en buiten toepasbaar
• Na afbinding ongevoelig voor 

vorst
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Superelastisch
• Hoge aanvangskleefkracht
• Uitermate geschikt voor 

buitengeveltoepassing

Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG- en grestegels 
minimaal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte 
van de lijm zijn geheel afhankelijk van de temperatuur, relatieve luchtvoch-
tigheid, ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte 
ruimten” en op buitengevels. Onder water (zwembassins) kan de lijm
niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond). Gedurende de afbinding van de lijm dient
de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven. De klima-
tologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de werkzaam-
heden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de uiteindelijke 
kwaliteit van het tegelwerk. Het lijmen van de tegels is het meest ideaal 
bij temperaturen vanaf 10 °C tot max. 25 °C. Derhalve is het aan te bevelen 
om buitentegelwerk in het voorjaar te laten plaatsvinden. Wij adviseren om 
niet te lijmen bij temperaturen beneden de 5 °C.
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Poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C1 conform NEN EN 12004. Een poedertegelijm.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak 

natuursteen op vormvaste steenachtige ondergronden.
• Niet geschikt voor buitentoepassingen en bij waterdruk (constante 

vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Forbo Eurocol gebruiken.

• In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen 
van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 
711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.

• Niet geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform 
NEN EN 14411.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 691 Tegellijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 691 
Tegellijm op ca. 1,3 liter water. 1 kg 691 Tegellijm op ca. 0,26 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: 1 - 2 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

691 tegellijm
• Geschikt voor vormvaste 

ondergronden
• Vochtbestendig
• Goede aanvangskleefkracht
• Goede eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

POEDERTEGELLIJMEN

Universele hechtmortel.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2E conform NEN EN 12004. Een verbeterde cementgebon-
den poedertegellijm met een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Cementpap voor het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor 

extra hechting en een volledig contactvlak tussen tegel en speciebed.
• Tegellijm voor het verlijmen van (grote) vloertegels op zeer verse cement-

dekvloeren.
• Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op 

kritische ondergronden zoals:
 - gladde en gesloten ondergronden;
 - sterk vochtabsorberende ondergronden.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Mengverhouding: Zie gebruiksaanwijzing.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

036 supercontact
• Verwerkersvriendelijk
• Universeel toepasbaar
• Binnen en buiten toepasbaar
• Chromaatarm
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De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze
van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitengevels de
tegels zodanig verlijmen dat het vlak van zowel de tegel als de ondergrond

Vertanding nr. 18
Verbruik ca. 1,3 kg/m2

Vertanding nr. 19 4x4 mm
Verbruik ca. 1,8 kg/m2

Vertanding nr. 12 6x6 mm
Verbruik ca. 2,5 kg/m2

met minimaal 80% pastategellijm is bedekt. Voor binnenwanden is een
minimum lijmcontactvlak van 60% vereist, verdeeld over het gehele
oppervlak van de tegel en de ondergrond.

Onderlinge verschillen tussen pastategellijmen

VERBRUIK PASTATEGELLIJMEN

* niet geschikt voor onderwatertoepassingen.

Type tegellijm Elasticiteit Vochtbestendigheid Hechtsterkte Standvermogen

680 elastilight ++ ++ ++ +++

681 marmercol +++ +++* ++ +

682 majolicol +++ +++* ++ +

686 supercol + ++ + ++

688 elastifix + ++ + +++

690 tegelpasta - + + +

2000 bouwpasta ++ ++ ++ ++

PASTATEGELLIJMEN

Universele en elastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Geel/bruin.
Verpakking: Emmer à 18 en 8 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 2000 Bouwpasta is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een universele, elastische 
pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open 
tijd.
Soortelijk gewicht: 1,65 kg/l.
Verbruik: Ca. 1 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.
Wij voldoen aan de nationale milieuregelgeving (Bouwstoffenbesluit) en 
de Europese richtlijnen (CE-markering).

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden

• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-of grestegels mini-
maal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van 
de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 2000 Bouwpasta vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

2000 bouwpasta
• Gunstig verbruik
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Elastisch
• Hoge aanvangskleefkracht
• Emicode EC 1PLUS
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Poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C1 conform NEN EN 12004. Een poedertegelijm.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak 

natuursteen op vormvaste steenachtige ondergronden.
• Niet geschikt voor buitentoepassingen en bij waterdruk (constante 

vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Forbo Eurocol gebruiken.

• In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen 
van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 
711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.

• Niet geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform 
NEN EN 14411.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 691 Tegellijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 691 
Tegellijm op ca. 1,3 liter water. 1 kg 691 Tegellijm op ca. 0,26 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: 1 - 2 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

691 tegellijm
• Geschikt voor vormvaste 

ondergronden
• Vochtbestendig
• Goede aanvangskleefkracht
• Goede eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

POEDERTEGELLIJMEN

Universele hechtmortel.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2E conform NEN EN 12004. Een verbeterde cementgebon-
den poedertegellijm met een verlengde open tijd.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Cementpap voor het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor 

extra hechting en een volledig contactvlak tussen tegel en speciebed.
• Tegellijm voor het verlijmen van (grote) vloertegels op zeer verse cement-

dekvloeren.
• Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op 

kritische ondergronden zoals:
 - gladde en gesloten ondergronden;
 - sterk vochtabsorberende ondergronden.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Mengverhouding: Zie gebruiksaanwijzing.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

036 supercontact
• Verwerkersvriendelijk
• Universeel toepasbaar
• Binnen en buiten toepasbaar
• Chromaatarm
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De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze
van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitengevels de
tegels zodanig verlijmen dat het vlak van zowel de tegel als de ondergrond

Vertanding nr. 18
Verbruik ca. 1,3 kg/m2

Vertanding nr. 19 4x4 mm
Verbruik ca. 1,8 kg/m2

Vertanding nr. 12 6x6 mm
Verbruik ca. 2,5 kg/m2

met minimaal 80% pastategellijm is bedekt. Voor binnenwanden is een
minimum lijmcontactvlak van 60% vereist, verdeeld over het gehele
oppervlak van de tegel en de ondergrond.

Onderlinge verschillen tussen pastategellijmen

VERBRUIK PASTATEGELLIJMEN

* niet geschikt voor onderwatertoepassingen.

Type tegellijm Elasticiteit Vochtbestendigheid Hechtsterkte Standvermogen

680 elastilight ++ ++ ++ +++

681 marmercol +++ +++* ++ +

682 majolicol +++ +++* ++ +

686 supercol + ++ + ++

688 elastifix + ++ + +++

690 tegelpasta - + + +

2000 bouwpasta ++ ++ ++ ++

PASTATEGELLIJMEN

Universele en elastische pastategellijm.
Basis: Acrylaatdispersie in gebruiksklare pastavorm.
Kleur: Geel/bruin.
Verpakking: Emmer à 18 en 8 kg.

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid: 2000 Bouwpasta is bestand tegen een alkalisch 
milieu.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: D2TE conform NEN EN 12004. Een universele, elastische 
pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open 
tijd.
Soortelijk gewicht: 1,65 kg/l.
Verbruik: Ca. 1 kg/m² bij toepassing van normale wandtegels op vlakke 
ondergronden.
Wij voldoen aan de nationale milieuregelgeving (Bouwstoffenbesluit) en 
de Europese richtlijnen (CE-markering).

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
• wandtegels
• DHG-tegels
• mozaïek en natuursteen, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 681 Marmercol.
• bouw- en isolatieplaten.

Op nagenoeg alle wanden, zoals:
• cementgebonden ondergronden
• gipsgebonden ondergronden

• diverse plaatmaterialen
• bestaand tegelwerk.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen temperaturen > 35 °C.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur. Bij het verlijmen van DHG-of grestegels mini-
maal 48 uur aanhouden. Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van 
de lijm zijn geheel afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 
ondergrond en type tegel.
Vochtbestendigheid: Na droging is 2000 Bouwpasta vochtbestendig en 
daarom ook zeer geschikt voor toepassing in de zgn. “natte ruimten”.
Onder water (zwembassins) kan de lijm niet worden toegepast.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

2000 bouwpasta
• Gunstig verbruik
• Vochtbestendig
• Vanaf 5 °C verwerkbaar
• Elastisch
• Hoge aanvangskleefkracht
• Emicode EC 1PLUS
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Flexibele poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs en wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en
een verlengde open tijd. Geschikt voor BREEAM.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van vloertegels, mozaïek en vlakke, niet verkleu-

ringsgevoelig natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals hout, 
bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingconstructies.

• Tevens zeer geschikt voor het verlijmen van wandtegels op niet geheel 
vlakke wanden (bijv. kalkzandsteen) en voor het verlijmen van niet-absor-
berende tegels op niet-absorberende wanden.

• Voor buitentoepassingen raadpleeg onze technische adviseurs. Niet 
geschikt bij waterdruk (constante vochtbelasting).

• In verband met de kans op verkleuring, is de 709 Superflex grijs niet ge-
schikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, 
zoals marmer. Hiervoor 709 Superflex wit gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg poedertegellijm op ca. 6,5 liter water.

Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: 1 - 5 dagen, afhankelijk van de ondergrond en temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

709 superflex
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Geschikt voor praktisch alle 

mogelijke ondergronden
• Ook voor vloerverwar-

mingsconstructies
• Blijvend flexibel
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer

POEDERTEGELLIJMEN

Superieure poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en
een verlengde open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak 

donkergekleurd natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals beton, 
zand/cement-dekvloeren, hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerver-
warmingsconstructies e.d. Geschikt voor binnentoepassingen.

• Niet geschikt voor buitentoepassingen en bij waterdruk (constante 
vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Eurocol gebruiken.

• Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 
marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 708 Tegellijm Super op ca. 7,5 liter water. 5 kg  
708 Tegellijm Super op ca. 1,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken. 

Afbindtijd: 1-5 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

708 tegellijm super
• Geschikt voor praktisch alle 

ondergronden
• Uitermate geschikt voor 

houten vloeren
• Blijvend flexibel
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Stofarm
• Voor wand en vloer
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Waterdichte en vorstbestendige poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd stand-
vermogen en een verlengde open tijd. Geschikt voor BREEAM.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en 

vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels,
 porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel 

alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito,
 vloerverwarmingsconstructies e.d.
• Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buiten-

toepassingen.
• Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 

marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 705 Speciaallijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 705 
Speciaallijm op ca. 1,3 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken. 

Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tem-
peratuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de 
afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 
0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

705 speciaallijm
• Stofarm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Binnen en buiten toepasbaar
• Geschikt voor praktisch alle  

ondergronden
• Waterdicht (bij gebruik als  

gesloten laag)
• Flexibel
• Vocht- en vorstbestendig
• Uitermate geschikt voor zeer  

dichte grestegels
• Hoge aanvangskleefkracht en 

hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar op  

wand en vloer
• Chromaatarm
• Geschikt voor vloerverwarming

POEDERTEGELLIJMEN

Waterdichte en vorstbestendige vloertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2E conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verlengde
open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van tegels op terrassen en balkons in buitensituaties.
• Ook zeer geschikt voor binnenvloeren, speciaal waar een hoge (vocht)

belasting wordt verwacht, zoals bijv. zwembadvloeren.
• In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen 

van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 
720 Unicol of 711 Uniflex gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 704 Flextern op ca. 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken. 
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempe-
ratuur. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag 
en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

704 flextern
• Zeer geschikt voor 

buitentoepassingen
• Waterdicht (bij gebruik als 

gesloten laag)
• Flexibel
• Uitermate geschikt voor zeer 

dichte grestegels
• Snelle doorharding
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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Flexibele poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs en wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en
een verlengde open tijd. Geschikt voor BREEAM.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van vloertegels, mozaïek en vlakke, niet verkleu-

ringsgevoelig natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals hout, 
bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingconstructies.

• Tevens zeer geschikt voor het verlijmen van wandtegels op niet geheel 
vlakke wanden (bijv. kalkzandsteen) en voor het verlijmen van niet-absor-
berende tegels op niet-absorberende wanden.

• Voor buitentoepassingen raadpleeg onze technische adviseurs. Niet 
geschikt bij waterdruk (constante vochtbelasting).

• In verband met de kans op verkleuring, is de 709 Superflex grijs niet ge-
schikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, 
zoals marmer. Hiervoor 709 Superflex wit gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg poedertegellijm op ca. 6,5 liter water.

Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: 1 - 5 dagen, afhankelijk van de ondergrond en temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

709 superflex
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Geschikt voor praktisch alle 

mogelijke ondergronden
• Ook voor vloerverwar-

mingsconstructies
• Blijvend flexibel
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer

POEDERTEGELLIJMEN

Superieure poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en
een verlengde open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak 

donkergekleurd natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals beton, 
zand/cement-dekvloeren, hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerver-
warmingsconstructies e.d. Geschikt voor binnentoepassingen.

• Niet geschikt voor buitentoepassingen en bij waterdruk (constante 
vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Eurocol gebruiken.

• Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 
marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 708 Tegellijm Super op ca. 7,5 liter water. 5 kg  
708 Tegellijm Super op ca. 1,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken. 

Afbindtijd: 1-5 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

708 tegellijm super
• Geschikt voor praktisch alle 

ondergronden
• Uitermate geschikt voor 

houten vloeren
• Blijvend flexibel
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Stofarm
• Voor wand en vloer
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Waterdichte en vorstbestendige poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd stand-
vermogen en een verlengde open tijd. Geschikt voor BREEAM.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor de flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en 

vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen, splijttegels,
 porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel 

alle ondergronden, zoals beton, hout, bestaand tegelwerk, granito,
 vloerverwarmingsconstructies e.d.
• Zeer geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buiten-

toepassingen.
• Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 

marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 705 Speciaallijm op ca. 6,5 liter water. 5 kg 705 
Speciaallijm op ca. 1,3 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken. 

Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tem-
peratuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de 
afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 
0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

705 speciaallijm
• Stofarm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Binnen en buiten toepasbaar
• Geschikt voor praktisch alle  

ondergronden
• Waterdicht (bij gebruik als  

gesloten laag)
• Flexibel
• Vocht- en vorstbestendig
• Uitermate geschikt voor zeer  

dichte grestegels
• Hoge aanvangskleefkracht en 

hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar op  

wand en vloer
• Chromaatarm
• Geschikt voor vloerverwarming

POEDERTEGELLIJMEN

Waterdichte en vorstbestendige vloertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2E conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verlengde
open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van tegels op terrassen en balkons in buitensituaties.
• Ook zeer geschikt voor binnenvloeren, speciaal waar een hoge (vocht)

belasting wordt verwacht, zoals bijv. zwembadvloeren.
• In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen 

van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 
720 Unicol of 711 Uniflex gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 704 Flextern op ca. 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken. 
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempe-
ratuur. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag 
en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.

Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

704 flextern
• Zeer geschikt voor 

buitentoepassingen
• Waterdicht (bij gebruik als 

gesloten laag)
• Flexibel
• Uitermate geschikt voor zeer 

dichte grestegels
• Snelle doorharding
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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Milieuvriendelijke, stofarme en lichtgewicht poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan kunststofbindmiddelen, gerycyclede grondstoffen en lichtgewicht 
vulstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 15 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN-EN 12004 en S1 conform NEN-EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd. 765 Ecolight is volgens het 
NIBE te Bussum als zeer goede keuze beoordeeld en draagt het DUBOKEUR
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Milieuvriendelijke, stofarme poedertegellijm voor de verlijming van 

keramische wand- en vloertegels, alsmede donkergekleurd natuursteen 
op nagenoeg alle cementgebonden ondergronden zoals beton, zand/
cement-dekvloeren, vloerverwarmingsconstructies e.d.

• Zeer geschikt voor grootformaat wandtegelwerk en gebruik in zgn. natte 
ruimten en buitentoepassingen.

• Voor extreme toepassingen zoals zwembaden en terrassen specifiek hier-
voor ontwikkelde lijmen zoals 705 Speciaallijm of 704 Flextern toepassen

• Voor verlijming van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 
marmer de 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.

Mengverhouding: 15 kg 765 Ecolight op 8 (wand) of 9 (vloer) liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempera-
tuur. lager temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van 
de lijm dient de temperatuur overdag eǹ s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

765 ecolight
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Lichtgewicht en uitstekend 

verwerkbaar
• Zeer goed standvermogen
• Bevat > 30% gerecyclede 

grondstoffen
• Stofarm
• Voorzien van DUBOKEUR
• Gunstige open tijd
• Flexibel conform NEN-EN 

12002
• Vocht- en vorstbestendig 

conform NEN-EN 12004
• Binnen en buiten toepasbaar
• Voor wand en vloer

POEDERTEGELLIJMEN

Gipsgebonden tegellijm voor het verlijmen op anhydriet.
Basis: Een met water aan te maken Alpha-Halfhydraat mengsel met toe-
slagstoffen en kunststofbindmiddelen.
Kleur: Gebroken wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm 
(micrometer).
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische vloertegels en natuursteen op  

calciumsulfaatgebonden (anhydrietgebonden) gietdekvloeren.
• Tevens geschikt voor het lijmen van (grootformaat ) vloertegels op  

gipsgebonden binnenwanden in droge ruimten.
• Niet geschikt voor buitentoepassingen en/of bij waterdruk (constante 

vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Eurocol gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 725 Alphycol op ca. 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempe-
ratuur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

725 alphycol
• Speciaal geschikt voor 

calciumsulfaatgebonden 
gietdekvloeren (anhydriet)

• Geschikt voor 
vloerverwarmingsconstructies

• Gunstige open tijd
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatvrij
• Stofarm
• Op basis van alpha-halfhydraat
• Emicode EC 1PLUS
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Hoogwaardige middenbedtegellijm met een vullend vermogen.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004. Een flexibele cementgebonden 
poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde
open tijd.
Verbruik: Tenminste 4 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel. Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van grootformaat keramische wand- en vloertegels, 

op nagenoeg alle steenachtige (onregelmatige) ondergronden volgens 
de dun- of middenbed-methode.

• Tevens zeer geschikt voor alle soorten gekalibreerd en ongekalibreerd 
natuursteen, waarbij dikteverschillen tussen de platen met lijm dienen te 
worden opgevuld.

• Geschikt voor wand- en vloertoepassing en vloerverwarmingsconstruc-
ties.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 720 Unicol op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken.
Afbindtijd: Na minimaal 24 uur is de vloer begaanbaar, na 7 dagen volledig 
belastbaar. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de  

afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de  
0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

720 unicol
• Stofarm
• Laagdikte van 5 tot 15 mm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Flexibel
• Geschikt voor zeer dichte 

grestegels
• Geschikt voor alle soorten 

natuursteen
• Snelle doorharding
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer
• Geschikt voor 

vloerverwarming

POEDERTEGELLIJMEN

Wite vocht- en vorstbestendige poedertegellijm voor natuursteen en
glasmozaïek.
Basis: Een met water aan te maken witte cementpoeder met een hoog 
gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd stand-
vermogen en een verlengde open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor een flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en 

vloertegels, glasmozaïek, vlak natuursteen, plavuizen, splijttegels, porcel-
lantato grestegels of andere tegels met een zeer geringe vochtopname, 
op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, zand/cement dekvloeren, 
hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d.

• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-
passingen.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 711 Uniflex op ca. 6 liter water / 5 kg 711 Uniflex 
op ca. 1,2 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempera-

tuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding 
van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

711 uniflex
• Stofarm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Blijvend flexibel
• Vocht- en vorstbestendig
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer
• Geschikt voor 

vloerverwarming
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Milieuvriendelijke, stofarme en lichtgewicht poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte 
aan kunststofbindmiddelen, gerycyclede grondstoffen en lichtgewicht 
vulstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 15 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN-EN 12004 en S1 conform NEN-EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd. 765 Ecolight is volgens het 
NIBE te Bussum als zeer goede keuze beoordeeld en draagt het DUBOKEUR
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Milieuvriendelijke, stofarme poedertegellijm voor de verlijming van 

keramische wand- en vloertegels, alsmede donkergekleurd natuursteen 
op nagenoeg alle cementgebonden ondergronden zoals beton, zand/
cement-dekvloeren, vloerverwarmingsconstructies e.d.

• Zeer geschikt voor grootformaat wandtegelwerk en gebruik in zgn. natte 
ruimten en buitentoepassingen.

• Voor extreme toepassingen zoals zwembaden en terrassen specifiek hier-
voor ontwikkelde lijmen zoals 705 Speciaallijm of 704 Flextern toepassen

• Voor verlijming van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals 
marmer de 711 Uniflex of 681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.

Mengverhouding: 15 kg 765 Ecolight op 8 (wand) of 9 (vloer) liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempera-
tuur. lager temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van 
de lijm dient de temperatuur overdag eǹ s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

765 ecolight
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Lichtgewicht en uitstekend 

verwerkbaar
• Zeer goed standvermogen
• Bevat > 30% gerecyclede 

grondstoffen
• Stofarm
• Voorzien van DUBOKEUR
• Gunstige open tijd
• Flexibel conform NEN-EN 

12002
• Vocht- en vorstbestendig 

conform NEN-EN 12004
• Binnen en buiten toepasbaar
• Voor wand en vloer

POEDERTEGELLIJMEN

Gipsgebonden tegellijm voor het verlijmen op anhydriet.
Basis: Een met water aan te maken Alpha-Halfhydraat mengsel met toe-
slagstoffen en kunststofbindmiddelen.
Kleur: Gebroken wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Stoffactor: < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm 
(micrometer).
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van keramische vloertegels en natuursteen op  

calciumsulfaatgebonden (anhydrietgebonden) gietdekvloeren.
• Tevens geschikt voor het lijmen van (grootformaat ) vloertegels op  

gipsgebonden binnenwanden in droge ruimten.
• Niet geschikt voor buitentoepassingen en/of bij waterdruk (constante 

vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van 
Eurocol gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 725 Alphycol op ca. 6,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempe-
ratuur.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

725 alphycol
• Speciaal geschikt voor 

calciumsulfaatgebonden 
gietdekvloeren (anhydriet)

• Geschikt voor 
vloerverwarmingsconstructies

• Gunstige open tijd
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatvrij
• Stofarm
• Op basis van alpha-halfhydraat
• Emicode EC 1PLUS
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Hoogwaardige middenbedtegellijm met een vullend vermogen.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004. Een flexibele cementgebonden 
poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde
open tijd.
Verbruik: Tenminste 4 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel. Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor het verlijmen van grootformaat keramische wand- en vloertegels, 

op nagenoeg alle steenachtige (onregelmatige) ondergronden volgens 
de dun- of middenbed-methode.

• Tevens zeer geschikt voor alle soorten gekalibreerd en ongekalibreerd 
natuursteen, waarbij dikteverschillen tussen de platen met lijm dienen te 
worden opgevuld.

• Geschikt voor wand- en vloertoepassing en vloerverwarmingsconstruc-
ties.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 720 Unicol op 5 - 5,5 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken.
Afbindtijd: Na minimaal 24 uur is de vloer begaanbaar, na 7 dagen volledig 
belastbaar. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de  

afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de  
0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

720 unicol
• Stofarm
• Laagdikte van 5 tot 15 mm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Flexibel
• Geschikt voor zeer dichte 

grestegels
• Geschikt voor alle soorten 

natuursteen
• Snelle doorharding
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer
• Geschikt voor 

vloerverwarming

POEDERTEGELLIJMEN

Wite vocht- en vorstbestendige poedertegellijm voor natuursteen en
glasmozaïek.
Basis: Een met water aan te maken witte cementpoeder met een hoog 
gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. 
Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd stand-
vermogen en een verlengde open tijd.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor een flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en 

vloertegels, glasmozaïek, vlak natuursteen, plavuizen, splijttegels, porcel-
lantato grestegels of andere tegels met een zeer geringe vochtopname, 
op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, zand/cement dekvloeren, 
hout, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingsconstructies e.d.

• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-
passingen.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 711 Uniflex op ca. 6 liter water / 5 kg 711 Uniflex 
op ca. 1,2 liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 60 minuten verwerken.
Afbindtijd: Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de tempera-

tuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding 
van de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

711 uniflex
• Stofarm
• Binnen en buiten toepasbaar
• Blijvend flexibel
• Vocht- en vorstbestendig
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
• Voor wand en vloer
• Geschikt voor 

vloerverwarming
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036 supercontact Vloeibed ++ + + -

M.u.v. 691 Tegellijm zijn 
alle lijmen geschikt voor 
drooggeperste grestegels 
met een vochtopname < 1%, 
getest conform EN 14411.

691 tegellijm Dunbed - - - +

704 flextern Dunbed +++ ++ ++ -

705 speciaallijm Dunbed ++ ++ ++ ++

708 tegellijm super Dunbed - +++ - +

709 superflex Dunbed - ++ + ++

711 uniflex Dunbed ++ ++ ++ +

720 unicol Middenbed ++ + ++ +

725 alphycol Dunbed - + + -

765 ecolight Dunbed ++ ++ + +++

795 uni-quick Dunbed ++ + +++ -

Onderlinge verschillen tussen poedertegellijmen

De vlakheid van de ondergrond en het type tegel zijn bepalend voor de
keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitenvloeren en
-wanden de tegels zodanig verlijmen dat het gehele vlak van zowel de tegel
als de ondergrond met poedertegellijm is bedekt (lijmcontactvlak van

Vertanding nr. 19 4x4 mm
Verbruik ca. 1,2 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 0,7 kg/m²

Vertanding nr. 15
Verbruik ca. 4 kg/m² middenbed
Verbruik ca. 3 kg/m² dunbed

Vertanding B/F nr. 20 6x6 mm
Verbruik ca. 2,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,5 kg/m²

Vertanding B/F nr. 21 8x8 mm
Verbruik ca. 3,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2,0 kg/m²

Vertanding nr. 12 6x6 mm
Verbruik ca. 2 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,1 kg/m²

Vertanding nr. 13 8x8 mm
Verbruik ca. 2,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,5 kg/m²

Vertanding nr. 14 10x10 mm
Verbruik ca. 3,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2 kg/m²

100%). Dit geldt ook voor grootformaat tegelwerk en zwaarbelaste binnen-
vloeren, zoals winkel- en magazijnvloeren. Voor normaal gebruikte binnen-
vloeren is een minimum lijmcontactvlak van 80% vereist, gelijkmatig verdeeld 
over het gehele oppervlak van de tegel en de ondergrond.

VERBRUIK/VERTANDING POEDERTEGELLIJMEN

POEDERTEGELLIJMEN

30

POEDERTEGELLIJMEN

Snelafbindende poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2F conform NEN EN 12004. Een snelafbindende verbeterde 
cementgebonden poedertegellijm.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor een snelle verlijming van tegelwerk, mozaïek en donkergekleurd 

natuursteen op vormvaste vloeren.
• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-

passingen.
• Tevens geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform 

EN 99.
• I.v.m. kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmo-

zaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 711 Uniflex of 
681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 795 Uni-Quick op ca. 6 (dunbed)-6,5 (vloeibed) 
liter water. 5 kg 795 Uni-Quick op ca. 1,2 (dunbed)-1,3 (vloeibed) liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 20 minuten verwerken.
Afbindtijd: 3 - 5 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van 

de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

795 uni-quick
• Na 3 uur beloopbaar bij 20 °C
• Vocht- en vorstbestendig
• Voor wand en vloer
• Binnen en buiten toepasbaar
• Geschikt voor zeer dichte 

grestegels
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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036 supercontact Vloeibed ++ + + -

M.u.v. 691 Tegellijm zijn 
alle lijmen geschikt voor 
drooggeperste grestegels 
met een vochtopname < 1%, 
getest conform EN 14411.

691 tegellijm Dunbed - - - +

704 flextern Dunbed +++ ++ ++ -

705 speciaallijm Dunbed ++ ++ ++ ++

708 tegellijm super Dunbed - +++ - +

709 superflex Dunbed - ++ + ++

711 uniflex Dunbed ++ ++ ++ +

720 unicol Middenbed ++ + ++ +

725 alphycol Dunbed - + + -

765 ecolight Dunbed ++ ++ + +++

795 uni-quick Dunbed ++ + +++ -

Onderlinge verschillen tussen poedertegellijmen

De vlakheid van de ondergrond en het type tegel zijn bepalend voor de
keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitenvloeren en
-wanden de tegels zodanig verlijmen dat het gehele vlak van zowel de tegel
als de ondergrond met poedertegellijm is bedekt (lijmcontactvlak van

Vertanding nr. 19 4x4 mm
Verbruik ca. 1,2 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 0,7 kg/m²

Vertanding nr. 15
Verbruik ca. 4 kg/m² middenbed
Verbruik ca. 3 kg/m² dunbed

Vertanding B/F nr. 20 6x6 mm
Verbruik ca. 2,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,5 kg/m²

Vertanding B/F nr. 21 8x8 mm
Verbruik ca. 3,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2,0 kg/m²

Vertanding nr. 12 6x6 mm
Verbruik ca. 2 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,1 kg/m²

Vertanding nr. 13 8x8 mm
Verbruik ca. 2,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,5 kg/m²

Vertanding nr. 14 10x10 mm
Verbruik ca. 3,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2 kg/m²

100%). Dit geldt ook voor grootformaat tegelwerk en zwaarbelaste binnen-
vloeren, zoals winkel- en magazijnvloeren. Voor normaal gebruikte binnen-
vloeren is een minimum lijmcontactvlak van 80% vereist, gelijkmatig verdeeld 
over het gehele oppervlak van de tegel en de ondergrond.

VERBRUIK/VERTANDING POEDERTEGELLIJMEN

POEDERTEGELLIJMEN
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POEDERTEGELLIJMEN

Snelafbindende poedertegellijm.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: Grijs.
Verpakking: Zak à 25 kg. Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: C2F conform NEN EN 12004. Een snelafbindende verbeterde 
cementgebonden poedertegellijm.
Verbruik: Afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie vertanding.

TOEPASSING
• Voor een snelle verlijming van tegelwerk, mozaïek en donkergekleurd 

natuursteen op vormvaste vloeren.
• Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoe-

passingen.
• Tevens geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform 

EN 99.
• I.v.m. kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmo-

zaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 711 Uniflex of 
681 Marmercol (wandtoepassing) gebruiken.

VERWERKING
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding: 25 kg 795 Uni-Quick op ca. 6 (dunbed)-6,5 (vloeibed) 
liter water. 5 kg 795 Uni-Quick op ca. 1,2 (dunbed)-1,3 (vloeibed) liter water.
Verwerkingstijd: De aangemaakte lijm binnen 20 minuten verwerken.
Afbindtijd: 3 - 5 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. 
Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van 

de lijm dient de temperatuur overdag en ‘s nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

795 uni-quick
• Na 3 uur beloopbaar bij 20 °C
• Vocht- en vorstbestendig
• Voor wand en vloer
• Binnen en buiten toepasbaar
• Geschikt voor zeer dichte 

grestegels
• Hoge aanvangskleefkracht
• Hoge eindhechting
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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CG1 Normale cementgebonden voeg met basiseigenschappen
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Verbruik voegproducten
De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. 

tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm)
x soortelijk gewicht (1,7*) x extra verbruiksfactor (1,2)

tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) 

(* bij epoxyvoegen 1,6).

Onderlinge verschillen tussen voegproducten

EN 13888
Niet alleen voor tegellijmen bestaat er een Europese norm ook voor voegmaterialen bestaat er een norm namelijk EN 13888 en de hieruit afgeleide Nederlandse norm 
NEN EN 13888. Hierin staan een aantal basis- en additionele eigenschappen vermeld waaraan cement- en epoxygebonden voegen moeten voldoen. 

Basiseisen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden voegmateriaal (cementitious grouts; CG) en tweecomponenten epoxygebonden voegmateriaal 
(reaction resin grouts; RG
voldoen aan een aantal basiseigenschappen (CG1) of dient het een verbeterde voeg met additionele waardes (CG2) te zijn.

CG1 Fundamentele eisen 
• Slijtweerstand waarbij een voeg < 2.000 mm  mag zijn uitgesleten na belasting volgens een bepaalde tijd.
• 
• 
• 
• 
• Krimp < 3 mm/m1.
• Waterabsorptie na 30 minuten < 5 gram.
• Waterabsorptie na 240 minuten < 10 gram.

Additionele waardes
Tevens zijn er nog een aantal toegevoegde waardes waaraan een CG2 voeg kan voldoen zoals:
verhoogde slijtweerstand (abrasion resistance Ar)   < 1.000 mm .
verlaagde waterabsorptie (reduced waterabsorbtion W) na:    30 minuten  < 2 gram. 240 minuten  < 5 gram.
Dit zijn voornamelijk voegmaterialen (cementaire) welke met hoogwaardige kunststofbindmiddelen zijn veredeld. Deze zorgen o.a. voor een betere 
waterdichtheid en dragen bij aan een goede hechting aan de zijkanten van de tegels. Deze voegen worden vaak toegepast in ruimtes waar hogere eisen 
worden gesteld, zoals in een badkamer, terras of zwembad.

V
O

EG
EN

Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal 
voor keramische tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit, basaltgrijs, grijsbruin, grijs, Manhattan-grijs, zilvergrijs, antraciet, 
Jasmin, beige, bruin en Buxy. In verband met vervuiling adviseren wij geen 
lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties.
Verpakking: Zak à 23 kg. Doos à 5x5 kg. Doos à 10x2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Emicode EC 1PLUS getest conform EN 
13999-2/4. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 706 Speciaalvoeg WD is bestand tegen huis-
houdelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Mengverhouding: 23 kg 706 Speciaalvoeg WD op ca. 4,5 liter water. 5 kg 
706 Speciaalvoeg WD op ca. 1 liter water.

TOEPASSING
• Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het 

afvoegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmo-
zaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen 
opgebouwde constructies zoals cement- en gipsachtige ondergronden, 
plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
• Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 

gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 60 minuten verwerken. Hogere temperaturen verkor-
ten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze. De kleuren 
grijs, buxy en antraciet binnen 35 minuten verwerken.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de af-
binding tot een spanningsarme en enigszins flexibele voeg (door droging 
en hydraulische binding) bij 706 Speciaalvoeg WD grijs en antraciet in 2 tot 
4 uur plaats. Overige kleuren binden af in 6 tot 8 uur. De vloeren zijn dan 
begaanbaar.

706 speciaalvoeg wd
• Stofarm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Waterdicht
• Flexibel
• Snelafbindend
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

VOEGPRODUCTEN

Voegmateriaal voor keramische vloertegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs en antraciet.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG1 conform NEN EN 13888. Standaard cement-
gebonden voegmateriaal.
Reinigingsbestendigheid: 692 Voegenbreed is bestand tegen huishou-
delijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement. 
Mengverhouding: 25 kg 692 Voegenbreed op ca. 5 liter water.

TOEPASSING
• Voor het afvoegen in voegbreedten van 4 - 12 mm van keramisch 

vloertegelwerk, alsmede natuursteen op alle starre ondergronden, zoals 
beton, cementdekvloer e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal, zoals op aan-
rechtbladen, laboratoriumtafels en chemisch belaste industrievloeren.

• Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 
gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 2 uur na het aanmaken verwerken. Hogere temperatu-
ren verkorten de verwerkingstijd; lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats.

692 voegenbreed
• Stofarm
• Voor vloertegels
• Geschikt op alle starre 

ondergronden
• Voegbreedte 4 - 12 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Zeer geschikt voor grote 

vloeren
• Chromaatarm
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Schema: Poedervoegen:

CG1 Normale cementgebonden voeg met basiseigenschappen
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Verbruik voegproducten
De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. 

tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm)
x soortelijk gewicht (1,7*) x extra verbruiksfactor (1,2)

tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) 

(* bij epoxyvoegen 1,6).

Onderlinge verschillen tussen voegproducten

EN 13888
Niet alleen voor tegellijmen bestaat er een Europese norm ook voor voegmaterialen bestaat er een norm namelijk EN 13888 en de hieruit afgeleide Nederlandse norm 
NEN EN 13888. Hierin staan een aantal basis- en additionele eigenschappen vermeld waaraan cement- en epoxygebonden voegen moeten voldoen. 

Basiseisen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden voegmateriaal (cementitious grouts; CG) en tweecomponenten epoxygebonden voegmateriaal 
(reaction resin grouts; RG
voldoen aan een aantal basiseigenschappen (CG1) of dient het een verbeterde voeg met additionele waardes (CG2) te zijn.

CG1 Fundamentele eisen 
• Slijtweerstand waarbij een voeg < 2.000 mm  mag zijn uitgesleten na belasting volgens een bepaalde tijd.
• 
• 
• 
• 
• Krimp < 3 mm/m1.
• Waterabsorptie na 30 minuten < 5 gram.
• Waterabsorptie na 240 minuten < 10 gram.

Additionele waardes
Tevens zijn er nog een aantal toegevoegde waardes waaraan een CG2 voeg kan voldoen zoals:
verhoogde slijtweerstand (abrasion resistance Ar)   < 1.000 mm .
verlaagde waterabsorptie (reduced waterabsorbtion W) na:    30 minuten  < 2 gram. 240 minuten  < 5 gram.
Dit zijn voornamelijk voegmaterialen (cementaire) welke met hoogwaardige kunststofbindmiddelen zijn veredeld. Deze zorgen o.a. voor een betere 
waterdichtheid en dragen bij aan een goede hechting aan de zijkanten van de tegels. Deze voegen worden vaak toegepast in ruimtes waar hogere eisen 
worden gesteld, zoals in een badkamer, terras of zwembad.

692 voegenbreed - - - -

702 multi-epoxy* +++ - - +++

703 lijm en voegepoxy* +++ - - +++

706 speciaalvoeg wd ++ ++ + -

712 eurocolour wood wd ++ ++ + -

716 eurodur hp ++ - + ++

717 eurofine wd ++ ++ - -

Verbeterde cementgebonden voeg met additionele eigenschappen 

Additionele klassen:

Voldoet aan de eisen voor verlaagde waterabsorptie

Voldoet aan de eisen voor verhoogde slijtweerstand 

2- componenten voegen (epoxy):

Reactieve voeg met basiseigenschappen

CLASSIFICATIECODES VOEGEN
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Schema: Poedervoegen:

CG1 Normale cementgebonden voeg met basiseigenschappen
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Verbruik voegproducten
De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. 

tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm)
x soortelijk gewicht (1,7*) x extra verbruiksfactor (1,2)

tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) 

(* bij epoxyvoegen 1,6).

Onderlinge verschillen tussen voegproducten

EN 13888
Niet alleen voor tegellijmen bestaat er een Europese norm ook voor voegmaterialen bestaat er een norm namelijk EN 13888 en de hieruit afgeleide Nederlandse norm 
NEN EN 13888. Hierin staan een aantal basis- en additionele eigenschappen vermeld waaraan cement- en epoxygebonden voegen moeten voldoen. 

Basiseisen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden voegmateriaal (cementitious grouts; CG) en tweecomponenten epoxygebonden voegmateriaal 
(reaction resin grouts; RG
voldoen aan een aantal basiseigenschappen (CG1) of dient het een verbeterde voeg met additionele waardes (CG2) te zijn.

CG1 Fundamentele eisen 
• Slijtweerstand waarbij een voeg < 2.000 mm  mag zijn uitgesleten na belasting volgens een bepaalde tijd.
• 
• 
• 
• 
• Krimp < 3 mm/m1.
• Waterabsorptie na 30 minuten < 5 gram.
• Waterabsorptie na 240 minuten < 10 gram.

Additionele waardes
Tevens zijn er nog een aantal toegevoegde waardes waaraan een CG2 voeg kan voldoen zoals:
verhoogde slijtweerstand (abrasion resistance Ar)   < 1.000 mm .
verlaagde waterabsorptie (reduced waterabsorbtion W) na:    30 minuten  < 2 gram. 240 minuten  < 5 gram.
Dit zijn voornamelijk voegmaterialen (cementaire) welke met hoogwaardige kunststofbindmiddelen zijn veredeld. Deze zorgen o.a. voor een betere 
waterdichtheid en dragen bij aan een goede hechting aan de zijkanten van de tegels. Deze voegen worden vaak toegepast in ruimtes waar hogere eisen 
worden gesteld, zoals in een badkamer, terras of zwembad.

V
O

EG
EN

Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal 
voor keramische tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.
Kleur: Wit, basaltgrijs, grijsbruin, grijs, Manhattan-grijs, zilvergrijs, antraciet, 
Jasmin, beige, bruin en Buxy. In verband met vervuiling adviseren wij geen 
lichtgekleurde voegen voor vloeren en buitensituaties.
Verpakking: Zak à 23 kg. Doos à 5x5 kg. Doos à 10x2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Emicode EC 1PLUS getest conform EN 
13999-2/4. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 706 Speciaalvoeg WD is bestand tegen huis-
houdelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Mengverhouding: 23 kg 706 Speciaalvoeg WD op ca. 4,5 liter water. 5 kg 
706 Speciaalvoeg WD op ca. 1 liter water.

TOEPASSING
• Universeel, snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het 

afvoegen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmo-
zaïek, tot een maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen 
opgebouwde constructies zoals cement- en gipsachtige ondergronden, 
plaatmaterialen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
• Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 

gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 60 minuten verwerken. Hogere temperaturen verkor-
ten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze. De kleuren 
grijs, buxy en antraciet binnen 35 minuten verwerken.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de af-
binding tot een spanningsarme en enigszins flexibele voeg (door droging 
en hydraulische binding) bij 706 Speciaalvoeg WD grijs en antraciet in 2 tot 
4 uur plaats. Overige kleuren binden af in 6 tot 8 uur. De vloeren zijn dan 
begaanbaar.

706 speciaalvoeg wd
• Stofarm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Waterdicht
• Flexibel
• Snelafbindend
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

VOEGPRODUCTEN

Voegmateriaal voor keramische vloertegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
kunststofbindmiddelen.
Kleur: Grijs en antraciet.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG1 conform NEN EN 13888. Standaard cement-
gebonden voegmateriaal.
Reinigingsbestendigheid: 692 Voegenbreed is bestand tegen huishou-
delijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement. 
Mengverhouding: 25 kg 692 Voegenbreed op ca. 5 liter water.

TOEPASSING
• Voor het afvoegen in voegbreedten van 4 - 12 mm van keramisch 

vloertegelwerk, alsmede natuursteen op alle starre ondergronden, zoals 
beton, cementdekvloer e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal, zoals op aan-
rechtbladen, laboratoriumtafels en chemisch belaste industrievloeren.

• Hiervoor de 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 
gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 2 uur na het aanmaken verwerken. Hogere temperatu-
ren verkorten de verwerkingstijd; lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats.

692 voegenbreed
• Stofarm
• Voor vloertegels
• Geschikt op alle starre 

ondergronden
• Voegbreedte 4 - 12 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Zeer geschikt voor grote 

vloeren
• Chromaatarm

3220

Schema: Poedervoegen:

CG1 Normale cementgebonden voeg met basiseigenschappen
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Type voegproduct

Verbruik voegproducten
De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. 

tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm)
x soortelijk gewicht (1,7*) x extra verbruiksfactor (1,2)

tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) 

(* bij epoxyvoegen 1,6).

Onderlinge verschillen tussen voegproducten

EN 13888
Niet alleen voor tegellijmen bestaat er een Europese norm ook voor voegmaterialen bestaat er een norm namelijk EN 13888 en de hieruit afgeleide Nederlandse norm 
NEN EN 13888. Hierin staan een aantal basis- en additionele eigenschappen vermeld waaraan cement- en epoxygebonden voegen moeten voldoen. 

Basiseisen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden voegmateriaal (cementitious grouts; CG) en tweecomponenten epoxygebonden voegmateriaal 
(reaction resin grouts; RG
voldoen aan een aantal basiseigenschappen (CG1) of dient het een verbeterde voeg met additionele waardes (CG2) te zijn.

CG1 Fundamentele eisen 
• Slijtweerstand waarbij een voeg < 2.000 mm  mag zijn uitgesleten na belasting volgens een bepaalde tijd.
• 
• 
• 
• 
• Krimp < 3 mm/m1.
• Waterabsorptie na 30 minuten < 5 gram.
• Waterabsorptie na 240 minuten < 10 gram.

Additionele waardes
Tevens zijn er nog een aantal toegevoegde waardes waaraan een CG2 voeg kan voldoen zoals:
verhoogde slijtweerstand (abrasion resistance Ar)   < 1.000 mm .
verlaagde waterabsorptie (reduced waterabsorbtion W) na:    30 minuten  < 2 gram. 240 minuten  < 5 gram.
Dit zijn voornamelijk voegmaterialen (cementaire) welke met hoogwaardige kunststofbindmiddelen zijn veredeld. Deze zorgen o.a. voor een betere 
waterdichtheid en dragen bij aan een goede hechting aan de zijkanten van de tegels. Deze voegen worden vaak toegepast in ruimtes waar hogere eisen 
worden gesteld, zoals in een badkamer, terras of zwembad.

692 voegenbreed - - - -

702 multi-epoxy* +++ - - +++

703 lijm en voegepoxy* +++ - - +++

706 speciaalvoeg wd ++ ++ + -

712 eurocolour wood wd ++ ++ + -

716 eurodur hp ++ - + ++

717 eurofine wd ++ ++ - -

Verbeterde cementgebonden voeg met additionele eigenschappen 

Additionele klassen:

Voldoet aan de eisen voor verlaagde waterabsorptie

Voldoet aan de eisen voor verhoogde slijtweerstand 

2- componenten voegen (epoxy):

Reactieve voeg met basiseigenschappen

CLASSIFICATIECODES VOEGEN
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Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid: 24 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

ALGEMEEN VOEGPRODUCTEN

VOEGPRODUCTEN

Flexibel en waterdicht voegmateriaal met een fijne structuur voor
keramische tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel.
Kleur: Wit, crème, Manhattan-grijs, zilvergrijs, Jasmin, beige, Buxy, grijs 
en antraciet. In verband met vervuiling adviseren wij geen lichtgekleurde 
voegen voor vloeren en buitensituaties.
Verpakking: Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 717 Eurofine WD is bestand tegen huishou-
delijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger. Zure 
schoonmaakmiddelen (pH< 7) kunnen op termijn de voegen aantasten.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement. 
Mengverhouding: 5 kg 717 Eurofine WD op ca. 1,2 liter water.

TOEPASSING
• Universeel, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van 

keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmozaïek, tot een 
maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouw-
de constructies zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateri-
alen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
• Bij deze toepassingen 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 

Multi-Epoxy gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 60 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere tem-
peraturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen 
deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats.

717 eurofine wd
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Waterdicht
• Flexibel
• Geeft een fijne voegstructuur
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

34

Zeer sterk cementgebonden voegmateriaal met verhoogde 
slijtweerstand en chemische resistentie.
Basis: Een met water aan te maken hoogwaardig grijs cementpoeder met 
speciale toeslagstoffen.
Kleur: Grijs en zilvergrijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand.
Reinigingsbestendigheid: 716 Eurodur HP is verhoogd bestand tegen 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een lagere pH-waarde.
Resistentie: 716 Eurodur HP heeft een verhoogde chemische resistentie in 
vergelijking met de overige cementgebonden voegen uit het assortiment. 
Het product is getest en resistent bevonden tegen basen < 10% conc., 
zwakke zuren < 2%, oplosmiddelen (ethylacetaat beperkt) en oliën.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Veroudering: 716 Eurodur HP vertoont na afbinding geen verouderingsver-
schijnselen.
Mengverhouding: 25 kg 716 Eurodur HP op 5,0 (wand) en 5,5 (vloer) liter 
water.

TOEPASSING
• Cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand en 

chemische resistentie voor het afvoegen van keramische wand- en 
vloertegels, donker gekleurd natuursteen en mozaïek. Voegbreedte van 
2 tot 10 mm, op vrijwel alle steenachtige en gipsachtige ondergronden 

alsmede plaatmateriaal.
• Toe te passen in extreem natte ruimten, grootkeukens, zwembaden, 

diverse industriële toepassingen evenals op balkons en terrassen.
• Bestand tegen belasting met hoge drukreiniger tot 100 bar.
• Geschikt voor toepassing op vloerverwarmingconstructies.
• Indien er hogere eisen worden gesteld aan zuur- en hittebestendigheid 

van het voegmateriaal 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 
gebruiken.

VERWERKING
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats. Chemisch belastbaar na ca. 7 dagen.

716 eurodur hp
• Verhoogde chemische 

resistentie in vergelijking met 
standaard cementvoegen

• Zeer slijtvast
• Hoge buig- en druksterkte
• Vorst- en vochtbestendig
• Geschikt voor 

hogedrukreiniging
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm

VOEGPRODUCTEN

Flexibel en waterdicht voegmateriaal voor keramische houtlook 
tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel.
Kleur: Rustic, Elegant, Vintage, Silver en Graphite.
Verpakking: Doos à 5x5 kg (Rustic, Elegant, Vintage en Silver).
Emmer à 6 kg (Graphite).

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 712 Eurocolour Wood WD is bestand tegen 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte 
zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement.
Mengverhouding: 5 kg 712 Eurocolour Wood WD op ca. 1 liter water.

TOEPASSING
Flexibel en waterdicht voegmateriaal speciaal voor het voegen van kerami-
sche houtlook tegels, keramisch parket of ultra gres tegels in een maximale
voegbreedte van 2 tot 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde 
constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, 
vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d. in binnen en buitentoepas-
singen.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 35 minuten verwerken. Hogere temperaturen verkor-
ten de verwerkingstijd lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond vindt de af-
binding tot een spanningsarme en enigszins flexibele voeg (door droging 
en hydraulische binding) bij 712 Eurocolour Wood WD in 2 tot 4 uur plaats. 
De vloeren zijn dan begaanbaar.

712 eurocolour wood wd
• Houtlook kleuren
• Waterdicht
• Flexibel
• Snelafbindend
• Stofarm
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid: 24 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de 
omgeving als de ondergrond).

ALGEMEEN VOEGPRODUCTEN

VOEGPRODUCTEN

Flexibel en waterdicht voegmateriaal met een fijne structuur voor
keramische tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel.
Kleur: Wit, crème, Manhattan-grijs, zilvergrijs, Jasmin, beige, Buxy, grijs 
en antraciet. In verband met vervuiling adviseren wij geen lichtgekleurde 
voegen voor vloeren en buitensituaties.
Verpakking: Doos à 5x5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 717 Eurofine WD is bestand tegen huishou-
delijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger. Zure 
schoonmaakmiddelen (pH< 7) kunnen op termijn de voegen aantasten.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement. 
Mengverhouding: 5 kg 717 Eurofine WD op ca. 1,2 liter water.

TOEPASSING
• Universeel, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van 

keramische wand- en vloertegels, natuursteen en glasmozaïek, tot een 
maximale voegbreedte van 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouw-
de constructies zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateri-
alen, vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d.

• Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal.
• Bij deze toepassingen 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 

Multi-Epoxy gebruiken.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 60 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere tem-
peraturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen 
deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats.

717 eurofine wd
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Waterdicht
• Flexibel
• Geeft een fijne voegstructuur
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm

34

Zeer sterk cementgebonden voegmateriaal met verhoogde 
slijtweerstand en chemische resistentie.
Basis: Een met water aan te maken hoogwaardig grijs cementpoeder met 
speciale toeslagstoffen.
Kleur: Grijs en zilvergrijs.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand.
Reinigingsbestendigheid: 716 Eurodur HP is verhoogd bestand tegen 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een lagere pH-waarde.
Resistentie: 716 Eurodur HP heeft een verhoogde chemische resistentie in 
vergelijking met de overige cementgebonden voegen uit het assortiment. 
Het product is getest en resistent bevonden tegen basen < 10% conc., 
zwakke zuren < 2%, oplosmiddelen (ethylacetaat beperkt) en oliën.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn 
bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Veroudering: 716 Eurodur HP vertoont na afbinding geen verouderingsver-
schijnselen.
Mengverhouding: 25 kg 716 Eurodur HP op 5,0 (wand) en 5,5 (vloer) liter 
water.

TOEPASSING
• Cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand en 

chemische resistentie voor het afvoegen van keramische wand- en 
vloertegels, donker gekleurd natuursteen en mozaïek. Voegbreedte van 
2 tot 10 mm, op vrijwel alle steenachtige en gipsachtige ondergronden 

alsmede plaatmateriaal.
• Toe te passen in extreem natte ruimten, grootkeukens, zwembaden, 

diverse industriële toepassingen evenals op balkons en terrassen.
• Bestand tegen belasting met hoge drukreiniger tot 100 bar.
• Geschikt voor toepassing op vloerverwarmingconstructies.
• Indien er hogere eisen worden gesteld aan zuur- en hittebestendigheid 

van het voegmateriaal 703 Lijm- en Voegepoxy of 702 Multi-Epoxy 
gebruiken.

VERWERKING
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de 
afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische 
binding in 1 tot 2 dagen plaats. Chemisch belastbaar na ca. 7 dagen.

716 eurodur hp
• Verhoogde chemische 

resistentie in vergelijking met 
standaard cementvoegen

• Zeer slijtvast
• Hoge buig- en druksterkte
• Vorst- en vochtbestendig
• Geschikt voor 

hogedrukreiniging
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm

VOEGPRODUCTEN

Flexibel en waterdicht voegmateriaal voor keramische houtlook 
tegels.
Basis: Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en 
een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel.
Kleur: Rustic, Elegant, Vintage, Silver en Graphite.
Verpakking: Doos à 5x5 kg (Rustic, Elegant, Vintage en Silver).
Emmer à 6 kg (Graphite).

EIGENSCHAPPEN
Classificatie: Voldoet aan CG2W Ar conform NEN EN 13888. Verbeterde 
cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en 
een verhoogde slijtweerstand. Geschikt voor BREEAM.
Reinigingsbestendigheid: 712 Eurocolour Wood WD is bestand tegen 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger.
Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur 
cementaire voegen aan.
Verbruik: 600 - 2.500 g/m². De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte 
zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement.
Mengverhouding: 5 kg 712 Eurocolour Wood WD op ca. 1 liter water.

TOEPASSING
Flexibel en waterdicht voegmateriaal speciaal voor het voegen van kerami-
sche houtlook tegels, keramisch parket of ultra gres tegels in een maximale
voegbreedte van 2 tot 10 mm, op vrijwel alle gedegen opgebouwde 
constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, 
vloer- en wandverwarmingsconstructies e.d. in binnen en buitentoepas-
singen.

VERWERKING
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
voegmortel binnen 35 minuten verwerken. Hogere temperaturen verkor-
ten de verwerkingstijd lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd: Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond vindt de af-
binding tot een spanningsarme en enigszins flexibele voeg (door droging 
en hydraulische binding) bij 712 Eurocolour Wood WD in 2 tot 4 uur plaats. 
De vloeren zijn dan begaanbaar.

712 eurocolour wood wd
• Houtlook kleuren
• Waterdicht
• Flexibel
• Snelafbindend
• Stofarm
• Voor binnen en buiten
• Voor wand- en vloertegels
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte 2 tot 10 mm
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Hoge eindsterkte
• Uitstekend verwerkbaar
• Chromaatarm
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EPOXYPRODUCTEN

Vlamgedroogd kristalzand.
Basis: Vlamgedroogd kwartszand.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Maximaal 7 kg op 5,5 kg 702 Multi-Epoxy.

TOEPASSING
Vulstof voor 702 Multi Epoxy.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Voeg maximaal 7 kg 847 Kristalzand, korrel 0,06 - 0,2 mm, toe aan 5,5 kg 

702 Multi-Epoxy en meng het geheel mechanisch in minimaal drie minu-
ten tot een klontvrij, homogeen mengsel.

• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 
twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

847 kristalzand
• Vlamgedroogd
• Korrelgrootte 0,06 - 0,2 mm

Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Afbindtijd: Bij een omgevingstemperatuur van 20 °C vindt de afbinding 
tot een spanningsarme voeg in 16 uur plaats. De voeg is volledig chemi-
caliënbestendig na ca. 7 dagen bij 20 °C. Lijmwerk minimaal 24 uur niet 
belasten bij 20 °C.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Van 15° tot 30 °C (omgevingstemperatuur). 
De temperatuur van het te voegen tegelwerk mag niet onder de 10 °C 
liggen. De meest ideale verwerkingstemperatuur voor zowel materiaal als 
omgeving is 20 °C. Bij lagere omgevingstemperaturen de massa vóór het 
mengen op temperatuur brengen; bij hogere omgevingstemperaturen is 
het raadzaam de massa af te koelen in een waterbad.
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
mortel binnen ca. 50 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere
temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen 
verlengen deze.
Wachttijd: Geen wachttijd aanhouden. Direct na het mengen 
aanbrengen.

ALGEMEEN EPOXYPRODUCTEN
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2-componenten verspuitbaar lijm- en voegmateriaal op epoxybasis.
Basis: 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een 
harscomponent en een vloeibare harder.
Kleur: Grijs, zilvergrijs, antraciet en gebroken wit. Overige kleuren op 
aanvraag.
Consistentie: Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.
Verpakking: Combinatieverpakking à 5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Voldoet aan RG conform NEN EN 13888 en R2 conform NEN 
EN 12004.
Reinigingsbestendigheid: 703 Lijm- en Voegepoxy is na afbinding 
bestand tegen alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen en hoge druk 
reiniging.
Resistentie: Voor een uitgebreide chemische resistentielijst zie onze 
website. 
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik voeg: De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn be-
palend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande ver-
bruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²: 
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte 
(mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte 
(mm) x tegellengte = kg/m².
Verbruik lijm: Ca 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel.
Mengverhouding: Voeg de hars- en hardercomponenten geheel samen. 
Bij gedeeltelijk gebruik 3 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel
harder aanhouden.

TOEPASSING
• Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramische vloer- en 

wandtegels op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste 
industrievloeren e.d.

• Ook uitermate geschikt in extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruim-
tes, grootkeukens en zwembaden.

• Tevens geschikt als dunbedlijm voor wand- en vloertoepassingen.

VERWERKING
Mengverhouding: Voeg de hars- en hardercomponenten geheel samen. 
Bij gedeeltelijk gebruik 3 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel
harder aanhouden.

703 lijm- en voegepoxy
• Verspuitbaar
• Zuur- en hittebestendig
• Waterdicht
• Praktisch reukloos
• Voor binnen en buiten
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte van 1,5 - 12 mm
• Hoge eindsterkte
• Scheurvrije afbinding

EPOXYPRODUCTEN

2-componenten lijm- en voegmateriaal op epoxybasis, aan te maken 
met kristalzand.
Basis: 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een 
harscomponent en een vloeibare harder.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.
Verpakking: Doos à 5,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Voldoet aan RG conform NEN EN 13888 en R2 conform NEN 
EN 12004.
Reinigingsbestendigheid: 702 Multi-Epoxy is na afbinding bestand 
tegen alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen en hogedruk reiniging.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik voeg: De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn be-
palend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande ver-
bruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²: 
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte 
(mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte 
(mm) x tegellengte (mm) = kg/m².
Verbruik lijm: Ca. 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel.
Mengverhouding: Voeg component A (2,25 kg), component B (3,25 kg) en 
max. 7 kg kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) samen.

TOEPASSING
• Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramisch wand- en 

vloertegelwerk op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste 

industrievloeren e.d. in voegbreedtes van 1,5 tot 10 mm.
• Geschikt bij extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruimtes, groot-

keukens en zwembaden. Eveneens in pure vorm (beide componenten 
zonder zand) toepasbaar als zgn. waterslot in zwembaden.

• Tevens geschikt als vloei- en dunbedlijm voor vloertoepassingen.
• Voor het verlijmen op wanden onze 703 Lijm- en Voegepoxy toepassen.

VERWERKING
Mengverhouding: Voeg component A (2,25 kg), component B (3,25 kg) en 
max. 7 kg kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) samen.

702 multi-epoxy
• Verspuitbaar
• Zuur- en hittebestendig
• Waterdicht
• Voor binnen en buiten
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte van 1,5 - 10 mm
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EPOXYPRODUCTEN

Vlamgedroogd kristalzand.
Basis: Vlamgedroogd kwartszand.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Maximaal 7 kg op 5,5 kg 702 Multi-Epoxy.

TOEPASSING
Vulstof voor 702 Multi Epoxy.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Voeg maximaal 7 kg 847 Kristalzand, korrel 0,06 - 0,2 mm, toe aan 5,5 kg 

702 Multi-Epoxy en meng het geheel mechanisch in minimaal drie minu-
ten tot een klontvrij, homogeen mengsel.

• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 
twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

847 kristalzand
• Vlamgedroogd
• Korrelgrootte 0,06 - 0,2 mm

Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Afbindtijd: Bij een omgevingstemperatuur van 20 °C vindt de afbinding 
tot een spanningsarme voeg in 16 uur plaats. De voeg is volledig chemi-
caliënbestendig na ca. 7 dagen bij 20 °C. Lijmwerk minimaal 24 uur niet 
belasten bij 20 °C.
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende 
verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur: Van 15° tot 30 °C (omgevingstemperatuur). 
De temperatuur van het te voegen tegelwerk mag niet onder de 10 °C 
liggen. De meest ideale verwerkingstemperatuur voor zowel materiaal als 
omgeving is 20 °C. Bij lagere omgevingstemperaturen de massa vóór het 
mengen op temperatuur brengen; bij hogere omgevingstemperaturen is 
het raadzaam de massa af te koelen in een waterbad.
Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte 
mortel binnen ca. 50 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere
temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen 
verlengen deze.
Wachttijd: Geen wachttijd aanhouden. Direct na het mengen 
aanbrengen.

ALGEMEEN EPOXYPRODUCTEN
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2-componenten verspuitbaar lijm- en voegmateriaal op epoxybasis.
Basis: 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een 
harscomponent en een vloeibare harder.
Kleur: Grijs, zilvergrijs, antraciet en gebroken wit. Overige kleuren op 
aanvraag.
Consistentie: Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.
Verpakking: Combinatieverpakking à 5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Voldoet aan RG conform NEN EN 13888 en R2 conform NEN 
EN 12004.
Reinigingsbestendigheid: 703 Lijm- en Voegepoxy is na afbinding 
bestand tegen alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen en hoge druk 
reiniging.
Resistentie: Voor een uitgebreide chemische resistentielijst zie onze 
website. 
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik voeg: De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn be-
palend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande ver-
bruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²: 
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte 
(mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte 
(mm) x tegellengte = kg/m².
Verbruik lijm: Ca 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel.
Mengverhouding: Voeg de hars- en hardercomponenten geheel samen. 
Bij gedeeltelijk gebruik 3 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel
harder aanhouden.

TOEPASSING
• Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramische vloer- en 

wandtegels op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste 
industrievloeren e.d.

• Ook uitermate geschikt in extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruim-
tes, grootkeukens en zwembaden.

• Tevens geschikt als dunbedlijm voor wand- en vloertoepassingen.

VERWERKING
Mengverhouding: Voeg de hars- en hardercomponenten geheel samen. 
Bij gedeeltelijk gebruik 3 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel
harder aanhouden.

703 lijm- en voegepoxy
• Verspuitbaar
• Zuur- en hittebestendig
• Waterdicht
• Praktisch reukloos
• Voor binnen en buiten
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte van 1,5 - 12 mm
• Hoge eindsterkte
• Scheurvrije afbinding

EPOXYPRODUCTEN

2-componenten lijm- en voegmateriaal op epoxybasis, aan te maken 
met kristalzand.
Basis: 2-componenten voegmateriaal op epoxybasis, bestaande uit een 
harscomponent en een vloeibare harder.
Kleur: Grijs.
Consistentie: Pasteus na menging van de hars- en hardercomponenten.
Verpakking: Doos à 5,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Voldoet aan RG conform NEN EN 13888 en R2 conform NEN 
EN 12004.
Reinigingsbestendigheid: 702 Multi-Epoxy is na afbinding bestand 
tegen alle huishoudelijke schoonmaakmiddelen en hogedruk reiniging.
Soortelijk gewicht: 1,6 kg/l.
Verbruik voeg: De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn be-
palend voor het verbruik van het voegcement. Met de onderstaande ver-
bruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²: 
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte 
(mm) x soortelijk gewicht (1,6) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte 
(mm) x tegellengte (mm) = kg/m².
Verbruik lijm: Ca. 2,2 - 4,5 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de onder-
grond en type tegel.
Mengverhouding: Voeg component A (2,25 kg), component B (3,25 kg) en 
max. 7 kg kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) samen.

TOEPASSING
• Voor het zuur- en hittebestendig afvoegen van keramisch wand- en 

vloertegelwerk op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste 

industrievloeren e.d. in voegbreedtes van 1,5 tot 10 mm.
• Geschikt bij extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruimtes, groot-

keukens en zwembaden. Eveneens in pure vorm (beide componenten 
zonder zand) toepasbaar als zgn. waterslot in zwembaden.

• Tevens geschikt als vloei- en dunbedlijm voor vloertoepassingen.
• Voor het verlijmen op wanden onze 703 Lijm- en Voegepoxy toepassen.

VERWERKING
Mengverhouding: Voeg component A (2,25 kg), component B (3,25 kg) en 
max. 7 kg kristalzand (korrel 0,06-0,2 mm) samen.

702 multi-epoxy
• Verspuitbaar
• Zuur- en hittebestendig
• Waterdicht
• Voor binnen en buiten
• Geschikt op vrijwel alle 

ondergronden
• Voegbreedte van 1,5 - 10 mm
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HULPMIDDELEN

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloeivloeren.
Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, 
woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten 
vloeren.
Basis: Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur: White, Soft Black en Brown.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Doos met 18 potjes à 230 gram per kleur.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.

TOEPASSING
Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel i.c.m. 990 Europlan Direct of 920 
Europlan Alphy. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de 
pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt 
is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid 
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Mengverhouding: Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisa-
tiemiddel.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

390 floorcolouring
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Vlamgedroogd kwartszand.
Basis: Vlamgedroogd kwartszand.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Bruto verbruik: Circa 4.000 g/m².
Netto verbruik: Circa 1.500 g/m² (na uitbezemen en schoonzuigen).

TOEPASSING
• Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte 

polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen 
en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.

• 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan de 
egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdik-
ten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte 

polyurethaan of epoxy lagen (bruto verbruik 4.000 g/m²).
• Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan 

of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industrie-
stofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).

• Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in 
de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 
1 deel 846 Quartzsand.

• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 
twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

846 quartzsand
• Vlamgedroogd
• Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

HULPMIDDELEN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel.
Basis: Detergent en ontharder opgelost in water.
Kleur: Heldere vloeistof.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg. Doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Ca. 100 g/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke 
ondergronden en de porositeit van de te behandelen ondergrond, moet 
het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING
Voor het ontvetten van:
• keramische tegels
• marmer
• terrazzo en houten vloeren
• linoleum
• zwembaden
• betonemaille enz.

Als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, olie, dieselolie, inkt en 
nicotineaanslag.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Verwerkingstemperatuur: Boven 0 °C.

014 euroclean
• Kant-en-klaar
• Volledig biologisch 

afbreekbaar
• Ammoniavrij
• Verwerkersvriendelijk
• Naspoelen niet nodig
• Laat geen residu achter
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HULPMIDDELEN

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloeivloeren.
Geschikt voor binnentoepassingen in bijvoorbeeld kantoren, 
woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten 
vloeren.
Basis: Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur: White, Soft Black en Brown.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Doos met 18 potjes à 230 gram per kleur.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.

TOEPASSING
Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel i.c.m. 990 Europlan Direct of 920 
Europlan Alphy. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de 
pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt 
is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid 
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Mengverhouding: Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisa-
tiemiddel.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

390 floorcolouring
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Vlamgedroogd kwartszand.
Basis: Vlamgedroogd kwartszand.
Verpakking: Zak à 25 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Bruto verbruik: Circa 4.000 g/m².
Netto verbruik: Circa 1.500 g/m² (na uitbezemen en schoonzuigen).

TOEPASSING
• Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte 

polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van egalisatiemiddelen 
en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.

• 846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan de 
egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in grotere laagdik-
ten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno.

GEBRUIKSAANWIJZING
• Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte 

polyurethaan of epoxy lagen (bruto verbruik 4.000 g/m²).
• Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan 

of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem en/of industrie-
stofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).

• Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in 
de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de reparatiemortel op 
1 deel 846 Quartzsand.

• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 
twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

846 quartzsand
• Vlamgedroogd
• Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

HULPMIDDELEN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel.
Basis: Detergent en ontharder opgelost in water.
Kleur: Heldere vloeistof.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg. Doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Verbruik: Ca. 100 g/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke 
ondergronden en de porositeit van de te behandelen ondergrond, moet 
het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING
Voor het ontvetten van:
• keramische tegels
• marmer
• terrazzo en houten vloeren
• linoleum
• zwembaden
• betonemaille enz.

Als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, olie, dieselolie, inkt en 
nicotineaanslag.

VERWERKING
Opslag: Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Verwerkingstemperatuur: Boven 0 °C.

014 euroclean
• Kant-en-klaar
• Volledig biologisch 

afbreekbaar
• Ammoniavrij
• Verwerkersvriendelijk
• Naspoelen niet nodig
• Laat geen residu achter



D
IV

ER
SE

N
 E

N
 S

YS
TE

M
EN

41

DIM FLOOR GELUIDSISOLATIE SYSTEEM

Geluidsisolerende ontkoppelingsmat.
Basis: Polyurethaan gebonden mineraalmat.
Afmeting: 70 x 100 cm.
Verpakking: Per stuk.

EIGENSCHAPPEN
Materiaaldikte: 0,4 cm.
Gewicht: 5,1 kg/m².
Contactgeluidsisolatie: Een verbetering van Ico met max. 16 dB (volgens 
DIN-EN-ISO 140-8) of 5 dB (volgens NEN-EN-ISO 140-8) is te behalen, afhan-
kelijk van de constructie en toepassing.*
Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand: 0,036 m² K/W.
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK.
Brandbaarheid: B2.
Hechtsterkte: Volgens DIN 53 292 is 0,34 N/mm².

* De gemeten waarden zijn laboratoriumwaarden. De uiteindelijke verbetering van 

de contactgeluidsisolatie hangt af van de Ico van de bestaande situatie (Ico = de in-

dex voor contactgeluidsisolatie die geldt voor de kale draagvloer, kan nul, negatief of 

positief zijn). Aangezien deze voor iedere vloerconstructie verschillend kan zijn, kan 

Forbo Eurocol géén garantie afgeven op de uiteindelijk te behalen geluidsreductie.

TOEPASSING
De 820 Eurocol DIM Floor is een ondervloersysteem voor het reduceren 
van contactgeluid. De geringe systeemhoogte van slechts 4 mm maakt 
het een prima oplossing voor renovatiewerken. Het systeem is getest 
conform DIN-EN-ISO 140-8. Tevens is de 820 Eurocol DIM Floor geschikt 
als ontkoppelingsmat. Ondergronden die aan lichte scheurvorming (max. 

2 mm), als gevolg van krimpgedrag van de ondervloer of zetting van het 
gebouw, onderhevig zijn worden ontkoppeld van de tegelvloer zodat er 
geen scheuren in de tegelvloer ontstaan. Verwerking i.c.m. 542 Eurofix Tack 
Plus (droge ruimten) of 705 Speciaallijm (natte ruimten).

820 eurocol dim floor
• Contactgeluidsisolerend
• Scheuroverbruggend
• Dimensiestabiel
• Zeer eenvoudig te verwerken
• Geschikt voor vloerverwar-

mingsconstructies
• Emissiearm
• Vochtbestendig
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DIM FLOOR GELUIDSISOLATIE SYSTEEM

Zelfklevende randstroken van PE-schuim.
Basis: PE-schuim.
Kleur: Wit.
Formaat: Lengte 25 m, breedte 20 mm en dikte 5 mm.
Verpakking: Rol à 25 m¹.

TOEPASSING
• Ter voorkoming van horizontale geluidshinder bij de toepassing van 990 

Europlan Direct met toevoeging van 811 Renovezels op houten onder-
vloeren en andere vervormbare ondervloeren.

• Voor het realiseren van voldoende ventilatie bij het egaliseren van houten 
ondervloeren en andere vervormbare ondervloeren met 990 Europlan 
Direct met toevoeging van 811 Renovezels.

• Ter voorkoming van vervorming tijdens de droging van de egalisatie 
door uitzetting.

• Als barrière om vakken te kunnen maken bij het egaliseren.
• Te gebruiken i.c.m. de 820 DIM Floor.

ONDERGROND
• 802 Randstroken zijn geschikt voor elk type ondergrond, welke schoon, 

droog, stof- en vetvrij is.
• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 

twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

802 randstroken
• Gemakkelijk verwerking
• Zelfklevend
• Blijvend elastisch
• Vochtbestendig
• Waterdampdoorlaatbaar

Fixering voor 820 Dim Floor.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Wit.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik op gesloten ondervloeren: 50 - 100 g/m².
Verbruik op poreuze ondervloeren: 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
• Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke 

ondervloeren.
• Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisole-

rende ontkoppelingsmat.
• Eveneens toepasbaar voor het fixeren van loose-lay PVC-vloeren.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd: 60 minuten. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus 
wachten tot deze geheel ‘transparant’ is aangedroogd. Bij 820 Dim Floor 
direct plaatsen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

542 eurofix tack plus
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Onbrandbaar
• Gemakkelijk opneembaar
• Gunstig verbruik
• Blijvende tack
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DIM FLOOR GELUIDSISOLATIE SYSTEEM

Geluidsisolerende ontkoppelingsmat.
Basis: Polyurethaan gebonden mineraalmat.
Afmeting: 70 x 100 cm.
Verpakking: Per stuk.

EIGENSCHAPPEN
Materiaaldikte: 0,4 cm.
Gewicht: 5,1 kg/m².
Contactgeluidsisolatie: Een verbetering van Ico met max. 16 dB (volgens 
DIN-EN-ISO 140-8) of 5 dB (volgens NEN-EN-ISO 140-8) is te behalen, afhan-
kelijk van de constructie en toepassing.*
Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand: 0,036 m² K/W.
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK.
Brandbaarheid: B2.
Hechtsterkte: Volgens DIN 53 292 is 0,34 N/mm².

* De gemeten waarden zijn laboratoriumwaarden. De uiteindelijke verbetering van 

de contactgeluidsisolatie hangt af van de Ico van de bestaande situatie (Ico = de in-

dex voor contactgeluidsisolatie die geldt voor de kale draagvloer, kan nul, negatief of 

positief zijn). Aangezien deze voor iedere vloerconstructie verschillend kan zijn, kan 

Forbo Eurocol géén garantie afgeven op de uiteindelijk te behalen geluidsreductie.

TOEPASSING
De 820 Eurocol DIM Floor is een ondervloersysteem voor het reduceren 
van contactgeluid. De geringe systeemhoogte van slechts 4 mm maakt 
het een prima oplossing voor renovatiewerken. Het systeem is getest 
conform DIN-EN-ISO 140-8. Tevens is de 820 Eurocol DIM Floor geschikt 
als ontkoppelingsmat. Ondergronden die aan lichte scheurvorming (max. 

2 mm), als gevolg van krimpgedrag van de ondervloer of zetting van het 
gebouw, onderhevig zijn worden ontkoppeld van de tegelvloer zodat er 
geen scheuren in de tegelvloer ontstaan. Verwerking i.c.m. 542 Eurofix Tack 
Plus (droge ruimten) of 705 Speciaallijm (natte ruimten).

820 eurocol dim floor
• Contactgeluidsisolerend
• Scheuroverbruggend
• Dimensiestabiel
• Zeer eenvoudig te verwerken
• Geschikt voor vloerverwar-

mingsconstructies
• Emissiearm
• Vochtbestendig
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DIM FLOOR GELUIDSISOLATIE SYSTEEM

Zelfklevende randstroken van PE-schuim.
Basis: PE-schuim.
Kleur: Wit.
Formaat: Lengte 25 m, breedte 20 mm en dikte 5 mm.
Verpakking: Rol à 25 m¹.

TOEPASSING
• Ter voorkoming van horizontale geluidshinder bij de toepassing van 990 

Europlan Direct met toevoeging van 811 Renovezels op houten onder-
vloeren en andere vervormbare ondervloeren.

• Voor het realiseren van voldoende ventilatie bij het egaliseren van houten 
ondervloeren en andere vervormbare ondervloeren met 990 Europlan 
Direct met toevoeging van 811 Renovezels.

• Ter voorkoming van vervorming tijdens de droging van de egalisatie 
door uitzetting.

• Als barrière om vakken te kunnen maken bij het egaliseren.
• Te gebruiken i.c.m. de 820 DIM Floor.

ONDERGROND
• 802 Randstroken zijn geschikt voor elk type ondergrond, welke schoon, 

droog, stof- en vetvrij is.
• Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij 

twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met 
onze afdeling Technische Adviezen.

802 randstroken
• Gemakkelijk verwerking
• Zelfklevend
• Blijvend elastisch
• Vochtbestendig
• Waterdampdoorlaatbaar

Fixering voor 820 Dim Floor.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Wit.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik op gesloten ondervloeren: 50 - 100 g/m².
Verbruik op poreuze ondervloeren: 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
• Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke 

ondervloeren.
• Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisole-

rende ontkoppelingsmat.
• Eveneens toepasbaar voor het fixeren van loose-lay PVC-vloeren.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd: 60 minuten. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus 
wachten tot deze geheel ‘transparant’ is aangedroogd. Bij 820 Dim Floor 
direct plaatsen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

542 eurofix tack plus
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Onbrandbaar
• Gemakkelijk opneembaar
• Gunstig verbruik
• Blijvende tack
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1-component basislak voor o.a. gekleurde (390 FloorColouring)
egalisatie- en BetonDesign vloeren.
Basis: 1-component polyurethaan gemodificeerde kunstharsdispersie 
gebaseerde lak.
Kleur: Wit transparant.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Blik à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/l.
Uitharding: Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch 
en chemisch belastbaar).
Verbruik: 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een gekleurde (390 Floor-
Colouring) egalisatie- of een BetonDesign vloer als impregneerlaag en 
hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten Nylonroller  
13 mm of kwast.
Verwerkingstijd: 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Droogtijd: Na 2 - 4 uur beloopbaar bij 20 °C.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

301 basesealer
• VOS-emissievrij
• Watergedragen
• Eenvoudig te verwerken
• Gebruiksklaar
• Sneldrogend
• Geen vergeling
• Zeer goede hechting

betondesign

Basislak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Acrylaat Copolymeer.
Kleur: Melkwit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik: 100 - 120 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en Floor-
Design ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 
310 FinishCoat.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

300 basecoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Impregnerend vermogen
• Hechtingsverbeteraar
• Oplosmiddelvrij
• Geurneutraal

42

betondesign

signal grey ash warm white telegrau 1

dusty grey stone grey greige platinum grey

slate olive rust (special)

Vanaf ca. 450 m2 kan er o.b.v. 
o.a. RAL, Pantone of RGB een 
groot aantal andere kleuren 
gemaakt worden. Levertijd voor 
deze special is min. 6 weken na 
goedkeuring van de kleur door 
opdrachtgever. Neem contact 
op met Forbo Eurocol voor de 
mogelijkheden. 

KLEUREN
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1-component basislak voor o.a. gekleurde (390 FloorColouring)
egalisatie- en BetonDesign vloeren.
Basis: 1-component polyurethaan gemodificeerde kunstharsdispersie 
gebaseerde lak.
Kleur: Wit transparant.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Blik à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/l.
Uitharding: Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch 
en chemisch belastbaar).
Verbruik: 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een gekleurde (390 Floor-
Colouring) egalisatie- of een BetonDesign vloer als impregneerlaag en 
hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten Nylonroller  
13 mm of kwast.
Verwerkingstijd: 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Droogtijd: Na 2 - 4 uur beloopbaar bij 20 °C.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

301 basesealer
• VOS-emissievrij
• Watergedragen
• Eenvoudig te verwerken
• Gebruiksklaar
• Sneldrogend
• Geen vergeling
• Zeer goede hechting

betondesign

Basislak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Acrylaat Copolymeer.
Kleur: Melkwit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik: 100 - 120 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en Floor-
Design ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 
310 FinishCoat.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

300 basecoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Impregnerend vermogen
• Hechtingsverbeteraar
• Oplosmiddelvrij
• Geurneutraal
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betondesign

signal grey ash warm white telegrau 1

dusty grey stone grey greige platinum grey

slate olive rust (special)

Vanaf ca. 450 m2 kan er o.b.v. 
o.a. RAL, Pantone of RGB een 
groot aantal andere kleuren 
gemaakt worden. Levertijd voor 
deze special is min. 6 weken na 
goedkeuring van de kleur door 
opdrachtgever. Neem contact 
op met Forbo Eurocol voor de 
mogelijkheden. 

KLEUREN
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Hoogwaardig reinigingsconcentraat voor reiniging en onderhoud 
van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring.
Kleur: Transparant.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na volledige droging.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
pH-waarde: 10.
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/l.
Verbruik: 250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.

TOEPASSING
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en 
FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die 
voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de 
volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer 
behouden (geen glanseffect).

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij 
reiniging).
Mengverhouding: Voeg 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

312 conditioner
• Reiniging en onderhoud in 

één bewerking
• Creëert een vuilafstotende 

film
• Geen optische verandering 

van BetonDesign
• Gunstig verbruik
• Frisse dennengeur

betondesign

2-componenten aflak voor o.a. gekleurde (390 FloorColouring)
egalisatievloeren en BetonDesign vloeren en wanden.
Basis: 2-componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie geba-
seerde lak. Component A: B 83: 17.
Kleur: Component A: Transparant. Component B: Troebel.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Combinatieverpakking à 2,5 of 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.
Soortelijk gewicht: 1,06 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde 
(390 FloorColouring) egalisatievloeren en BetonDesign vloeren en wanden. 
Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Op 
wanden is het aanbrengen van één laag 311 TopCoat voldoende.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten Nylonroller  
13 mm of kwast.
Verwerkingstijd: 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Droogtijd: Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. 
Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch 
belastbaar).
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

311 topcoat
• Mooie zijdematte uitstraling
• VOS-emissievrij
• Watergedragen
• Eenvoudig te verwerken
• Zeer goed UV-bestendig
• Zeer goed chemicaliënbestendig
• Bestand tegen rubber  

(o.a. warme autobanden)
• Lage krasgevoeligheid
• Zeer goede hechting
• Geurneutraal
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Toplak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur: Melk beige.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Can à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/l.
Verbruik: Ca. 50 g/m² per laag.

TOEPASSING
Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindaf-
werking op BetonDesign en FloorDesign.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: 2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 
24 uur aanbrengen). Volledig uitgehard na 8 dagen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

310 finishcoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Chemicaliënbestendig
• Krasvast
• Zeer goede hechting
• Geurneutraal

betondesign

Pasteuze afwerklaag met een decoratieve beton uitstraling.
Basis: Pasteuze massa met minerale pigmenten en elastificerende kunst-
stoffen.
Kleur: signal grey, platinum grey, telegrau 1, dusty grey, rust (special), ash, 
stone grey, greige, olive, slate en warm white.
Consistentie: Pasteus.
Verpakking: Emmer à 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Eerste laag na 3 uur en de tweede laag na 6 uur.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,65 - 1,9 kg/l. (afhankelijk van kleur).
Verbruik: 400 - 500 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en 
wanden in een laagdikte van 1 - 1,5 mm.

VERWERKING
Laagdikte: 1 - 1,5 mm (bij twee lagen).
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Spackmes, Paleerijzer, Venetiaanse stucspaan, Troffel, Band-
troffel, Eurocol 855 mengijzer, Excentrische (Rotex) Schuurmachine
+ schuurschijf K 150 en stofzuiger, Eénschijfsschuurmachine + multihole 
schuurschijf K150 i.c.m. paarse dustpad, Hand schuurblok + schuurpapier 
K180 en Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen 
volledig uitgehard.
Houdbaarheid: 9 maanden, in onaangebroken verpakking.

305 betondesign
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Spanningsvrij
• Flexibel
• Uitstekende hechting
• Laagdikte slechts 1 - 1,5 mm
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Hoogwaardig reinigingsconcentraat voor reiniging en onderhoud 
van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring.
Kleur: Transparant.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na volledige droging.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
pH-waarde: 10.
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/l.
Verbruik: 250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.

TOEPASSING
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en 
FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die 
voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de 
volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer 
behouden (geen glanseffect).

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij 
reiniging).
Mengverhouding: Voeg 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

312 conditioner
• Reiniging en onderhoud in 

één bewerking
• Creëert een vuilafstotende 

film
• Geen optische verandering 

van BetonDesign
• Gunstig verbruik
• Frisse dennengeur

betondesign

2-componenten aflak voor o.a. gekleurde (390 FloorColouring)
egalisatievloeren en BetonDesign vloeren en wanden.
Basis: 2-componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie geba-
seerde lak. Component A: B 83: 17.
Kleur: Component A: Transparant. Component B: Troebel.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Combinatieverpakking à 2,5 of 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.
Soortelijk gewicht: 1,06 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde 
(390 FloorColouring) egalisatievloeren en BetonDesign vloeren en wanden. 
Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Op 
wanden is het aanbrengen van één laag 311 TopCoat voldoende.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten Nylonroller  
13 mm of kwast.
Verwerkingstijd: 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Droogtijd: Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. 
Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch 
belastbaar).
Houdbaarheid: 6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

311 topcoat
• Mooie zijdematte uitstraling
• VOS-emissievrij
• Watergedragen
• Eenvoudig te verwerken
• Zeer goed UV-bestendig
• Zeer goed chemicaliënbestendig
• Bestand tegen rubber  

(o.a. warme autobanden)
• Lage krasgevoeligheid
• Zeer goede hechting
• Geurneutraal
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Toplak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur: Melk beige.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Can à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/l.
Verbruik: Ca. 50 g/m² per laag.

TOEPASSING
Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindaf-
werking op BetonDesign en FloorDesign.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: 2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 
24 uur aanbrengen). Volledig uitgehard na 8 dagen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

310 finishcoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Chemicaliënbestendig
• Krasvast
• Zeer goede hechting
• Geurneutraal

betondesign

Pasteuze afwerklaag met een decoratieve beton uitstraling.
Basis: Pasteuze massa met minerale pigmenten en elastificerende kunst-
stoffen.
Kleur: signal grey, platinum grey, telegrau 1, dusty grey, rust (special), ash, 
stone grey, greige, olive, slate en warm white.
Consistentie: Pasteus.
Verpakking: Emmer à 7 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Eerste laag na 3 uur en de tweede laag na 6 uur.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,65 - 1,9 kg/l. (afhankelijk van kleur).
Verbruik: 400 - 500 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en 
wanden in een laagdikte van 1 - 1,5 mm.

VERWERKING
Laagdikte: 1 - 1,5 mm (bij twee lagen).
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Spackmes, Paleerijzer, Venetiaanse stucspaan, Troffel, Band-
troffel, Eurocol 855 mengijzer, Excentrische (Rotex) Schuurmachine
+ schuurschijf K 150 en stofzuiger, Eénschijfsschuurmachine + multihole 
schuurschijf K150 i.c.m. paarse dustpad, Hand schuurblok + schuurpapier 
K180 en Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen 
volledig uitgehard.
Houdbaarheid: 9 maanden, in onaangebroken verpakking.

305 betondesign
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Spanningsvrij
• Flexibel
• Uitstekende hechting
• Laagdikte slechts 1 - 1,5 mm
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Basislak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Acrylaat Copolymeer.
Kleur: Melk wit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Can à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik: 100 - 120 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en Floor-
Design ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 
310 FinishCoat.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

300 basecoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Impregnerend vermogen
• Hechtingsverbeteraar
• Oplosmiddelvrij
• Geurneutraal

floordesign

Universeel voorstrijkmiddel.
Basis: Acrylaatdispersie.
Kleur: Wit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Jerrycan à 10 en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Classificatie: Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.
Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m² bij zui-
gende ondervloeren. Ca. 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement 
dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en 
gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monoliet-
vloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende,  
waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en 
buiten.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Schuimroller of vachtroller.
Droogtijd: ½ - 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige 
zuigende ondervloeren.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

044 europrimer multi
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Universeel toepasbaar
• Gunstig verbruik
• IMO-gecertificeerd

2019
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floordesign

KLEUREN

 White Soft Black Brown

1x 390

2x 390

3x 390
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Basislak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Acrylaat Copolymeer.
Kleur: Melk wit.
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Can à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,04 kg/l.
Verbruik: 100 - 120 g/m² per laag.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en Floor-
Design ondergrond als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar voor de 
310 FinishCoat.
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Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: Minimaal 2 uur, aflakken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.
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• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Impregnerend vermogen
• Hechtingsverbeteraar
• Oplosmiddelvrij
• Geurneutraal

floordesign
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Verpakking: Jerrycan à 10 en 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
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Soortelijk gewicht: Ca. 1,01 kg/l.
Verbruik: 50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren. 100 - 200 g/m² bij zui-
gende ondervloeren. Ca. 100 - 150 g/m².

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement 
dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en 
gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monoliet-
vloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende,  
waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en 
buiten.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: Schuimroller of vachtroller.
Droogtijd: ½ - 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige 
zuigende ondervloeren.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

044 europrimer multi
• Zeer emissiearm
• Emicode EC 1PLUS
• Universeel toepasbaar
• Gunstig verbruik
• IMO-gecertificeerd

2019
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floordesign

KLEUREN

 White Soft Black Brown

1x 390

2x 390

3x 390
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Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve vloeivloeren.
Geschikt voor binnentoepassingen in bijv. kantoren, woon- en slaap-
kamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.
Basis: Anorganisch pigmentpoeder.
Kleur: White, Soft Black en Brown.
Consistentie: Poeder.
Verpakking: Doos met 18 potjes à 230 gram per kleur.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.

TOEPASSING
Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel i.c.m. 990 Europlan Direct of 920 
Europlan Alphy. Geschikt voor zowel handmatige verwerking als met de 
pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is 
voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid kan 
de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan.
Mengverhouding: Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisa-
tiemiddel.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

390 floorcolouring

floordesign

Innovatieve vloeivloer in betonlook.
Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen.
Kleur: White, Soft Black en Brown.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na ca. 3 - 4 uur bij 15 - 20 °C.
Buigsterkte: Volgens NEN-EN 13892-2-2002 na 28 dagen ≥ 11 N/mm².
Classificatie: CT-C35-F10 Conform NEN-EN 13813:2002. Cementgebonden 
zelfuitvloeiende uitvlak mortel, voor gebruik binnen gebouwen.
Drukvastheid: Volgens NEN-EN 13892-2-2002 na 28 dagen ≥ 33 N/mm².
Verbruik: 20 kg voor ca. 4 - 5 m².

TOEPASSING
Vloeivloer met betonlook effect voor binnen toepassingen in woon- en 
slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt voor houten vloeren.

VERWERKING
Opslag: Koel en droog opslaan. Ca. 9 maanden, in dichte verpakking.
Gereedschap: Vlakspaan en mixer
Mengverhouding: 20 kg poeder op 5 liter water.
Verwerkingstijd: Binnen 20 minuten na het mengen.
Wachttijd: Ca. 3 minuten.
Droogtijd: 3 - 4 mm circa 24 uur bij 15° - 20 °C.
Houdbaarheid: Ca. 9 maanden, in dichte verpakking.
Verwerkingstemperatuur: 15° - 23 °C.

395 floordesign
• Geschikt voor diverse 

cementgebonden 
ondervloeren

• Fraaie authentieke betonlook
• Eenvoudig aan te brengen als 

dunne afweklaag
• Laagdikte slechts 3 - 4 mm
• Elke afgewerkte vloer heeft 

een unieke uitstraling
• Te gebruiken i.c.m. 390 

FloorColouring

48

floordesign

Toplak voor BetonDesign en FloorDesign.
Basis: Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur: Melk beige
Consistentie: Dun vloeibaar.
Verpakking: Can à 2,5 kg.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht: 1,03 kg/l.
Verbruik: Ca. 50 g/m² per laag.

TOEPASSING
Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindaf-
werking op BetonDesign en FloorDesign.

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Gereedschap: Lakroller type microvezel 9 mm.
Droogtijd: 2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 
24 uur aanbrengen). Volledig uitgehard na 8 dagen.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger: Water.

310 finishcoat
• Gebruiksklaar
• Eenvoudig te verwerken
• Chemicaliënbestendig
• Krasvast
• Zeer goede hechting
• Geurneutraal

Hoogwaardig reinigingsconcentraat voor reiniging en onderhoud 
van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring.
Kleur: Transparant.
Consistentie: Vloeibaar.
Verpakking: Doos à 12 flesjes van 1 kg.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid: Na volledige droging.
Brandbaarheid: Niet brandbaar.
pH-waarde: 10.
Soortelijk gewicht: 1,02 kg/l.
Verbruik: 250 gram 312 Conditioner op 10 liter water.

TOEPASSING
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en 
FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een film die 
voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze film wordt verwijderd bij de 
volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer 
behouden (geen glanseffect).

VERWERKING
Opslag: Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap: (Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij 
reiniging).
Mengverhouding: Voeg 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Houdbaarheid: 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

312 conditioner
• Reiniging en onderhoud in 

één bewerking
• Creëert een vuilafstotende 

film
• Geen optische verandering 

van BetonDesign
• Gunstig verbruik
• Frisse dennengeur
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GEREEDSCHAP

33 universele plastic lijmkam

Voor pasta- en poedertegellijm.

Verpakking
Doos à 100 st.

30 voegspons

Spons voor het reinigen van tegels bij het 
afvoegen.

Verpakking
Doos à 20 st.

37 padhouder

Houder voor het reinigen van cement- en epoxy-
voegmaterialen.
Te gebruiken in combinatie met 38 Reinigingspad.

Verpakking
Doos à 2 st.

38 reinigingspad

Pad voor 37 Padhouder bij gebruik van 
cement- en epoxyvoegmaterialen.

Verpakking
Doos à 10 st.

40 tegelzetterspotlood

Speciaal geschikt voor het aftekenen op 
geglazuurde tegels.

Verpakking
Doos à 50 st.

854 aanmaakemmer

854 maatemmer

Transparante kunststof emmer voor het 
toevoegen van de juiste hoeveelheid water 
aan egalisatiemiddelen, poedertegellijmen, 
voegproducten e.d. Volume: 10 liter.

Verpakking
Per stuk.

855 mengijzer

807 microvezel 9 mm lakroller

826 waterdoseerunit

Hoogwaardige lakroller (excl. beugel) voor het 
aanbrengen van zowel 300 BaseCoat als 
310 FinishCoat op BetonDesign en FloorDesign. 
Breedte 25 cm.

Verpakking
Per stuk.

Doseersysteem waarbij automatisch de juiste
waterdosering wordt afgemeten voor het
aanmaken van een cement- of gips gebonden
mortel. Het resultaat is een constante, goede
kwaliteit mortel en tijdsbesparing op het werk.
Eenvoudig in te stellen en onderhoudsarm.

814 nylonroller 13 mm lakroller

Hoogwaardige 2-componenten lakroller (excl. beugel) 
voor het aanbrengen van 311 TopCoat op BetonDesign 
en FloorColouring. Breedte 25 cm.

Verpakking
Per stuk.

Een onmisbaar hulpmiddel voor de
waterdoseerunit. Door de waterdoseerunit
op het in hoogte verstelbare statief te
monteren bereikt u een ergonomische
werkhouding. Tevens verkleint het de
kans op beschadigen van de waterdoseerunit.

827 statief t.b.v. waterdoseerunit

Speciaal ontworpen mengijzer voor het klontvrij mengen van 
cementgebonden poedertegellijmen, voegproducten en 
egalisatiemiddelen. Verkrijgbaar in uitvoering met of zonder 
M14 schroefdraad.

Verpakking
Per stuk.

Stevige kunststof aanmaakemmer met ruime hand-
grepen en handige maatverdeling. Ideaal voor het 
aanmaken van cementgebonden lijmen, voegpro-
ducten en egalisatiemiddelen. Volume: 30 liter.

Verpakking
Per stuk.

50

GEREEDSCHAP

10 lijmstriphouder

Voor tegellijm t.b.v. inzetstrip nr. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 of 21. Verpakking
Doos à 10 st.

12 inzetstrip 6 x 6 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm of extreme toepassing met
pastategellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

13 inzetstrip 8 x 8 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

14 inzetstrip 10 x 10 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

15 inzetstrip

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

18 inzetstrip driehoek vertanding grof

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm. Grove vertanding.

Verpakking
Pak à 25 st.

19 inzetstrip 4 x 4 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm en poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

20 inzetstrip b/f 6 x 6 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Verpakking
Pak à 25 st.

21 inzetstrip b/f 8 x 8 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Verpakking
Pak à 25 st.
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GEREEDSCHAP
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18 inzetstrip driehoek vertanding grof

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm. Grove vertanding.

Verpakking
Pak à 25 st.

19 inzetstrip 4 x 4 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm en poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

20 inzetstrip b/f 6 x 6 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Verpakking
Pak à 25 st.

21 inzetstrip b/f 8 x 8 mm

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Verpakking
Pak à 25 st.
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

•  Bij de toepassing van pastategellijmen dient de ondergrond en/of de 
tegel vochtabsorberend te zijn.

•  Bij de verlijming van DHG, grestegels en andere slecht vochtabsorberen-
de tegels vindt er vertraging in de afbinding van de tegellijm plaats.

•  Enigszins afzandende of gipsachtige ondergronden altijd voorstrijken 
met 099 Dispersieprimer.

•  Boven het tegelwerk schijnt de lichtroze kleur van de 099 Dispersiepri-
mer alleen door wanneer de spuitpleister in een te dunne laag is aange-
bracht. De kleur van het voorstrijkmiddel dringt niet in de spuitpleister, 
dus migreert niet (slaat niet door).

•  Voor iedere ondergrond/toepassing geldt dat de onderliggende con-
structie/afwerking geschikt dient te zijn voor een afwerking met tegels. 
Raadpleeg in geval van twijfel de desbetreffende leverancier.

•  Bij toepassing van een gipspleisterlaag altijd een minimum laagdikte 
van 10 mm aanhouden en het oppervlak ruw aanhalen, conform de 
voorschriften van de gipsfabrikanten.

•  Het Eurocol waterdichte voegmateriaal is dampdoorlaatbaar. Dit heeft 

Gebruik de door Forbo Eurocol voorgeschreven lijmkam, zodat een juist lijmcontactvlak wordt gerealiseerd (zie tabel hieronder).

Omstandigheid wand vloer

Pastategellijm poedertegellijm

binnen 60 - 80%* 60% 80%

buiten 80% 100% 100%

zwembaden (waterbassins) n.v.t. 100% 100%

zwaar belast en grootformaat tegelwerk 80% 80% 100%

*Afhankelijk van toepassing en situatie.  

Beton 2,0 gew.% Kalkcementpleister 4,0 gew.%

Cellenbeton 20,0 gew.% Bestaand tegelwerk oppervlakte droog

Kalkzandsteen 4,0 gew.% Buitengevelisolatie oppervlakte droog

Gipsblokken 5,0 gew.% Tegelelementen oppervlakte droog

Gipspleister 1,0 gew.% Cementdekvloer 4,0 gew.%

Gipskartonplaat 1,0 gew.% Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer 0,5 - 1*gew.%

Gipsvezel 2,0 gew.% * i.c.m. gipsgebonden tegellijm 

Cementgebonden platen merkafhankelijk Multiplex oppervlakte droog

Betonemaille oppervlakte droog Vloerelementen 2,0 gew.%

als voordeel, dat er geen dampspanning achter het tegelwerk kan 
ontstaan. Bij intensief belaste natte ruimten, zoals zwembaden, sauna´s, 
openbare doucheruimten e.d. adviseert Forbo Eurocol, in verband 
met de chemicaliënbestendigheid, om 702 Multi-Epoxy, 703 Lijm- en 
voegepoxy of 716 Eurodur HP toe te passen.

•  Alle in- en uitwendige hoeken, aansluitingen (kozijnen en deuren) en 
dilatatievoegen altijd vrijhouden van tegels, lijm en voegcement en 
afkitten met een blijvend elastische voegkit, eventueel i.c.m. een primer.

•  De verwerkingsvoorschriften van Forbo Eurocol aanhouden, 
zoals vermeld in het afgegeven projectadvies (minimum 
verwerkingstemperatuur, maximaal toegestane vochtpercentage e.d.).

•  Zie voor voorbehandeling, afwerking en overige informatie het 
specifieke lijmadvies per ondergrond.

•  Lees voorafgaand aan de verwerking de informatie op de verpakking en 
het productblad goed door.

•  Raadpleeg bij twijfel vooraf onze website www.eurocol.nl en/of neem 
contact op met onze afdeling Technische Adviezen.

Algemene voorschriften

Benodigd lijmcontactvlak

Toegestane vochtpercentages voor te betegelen ondergronden
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LIJMADVIEZEN

Regelmatig bereiken ons vragen over de juiste verwerking van onze 
voorstrijk-, egalisatie-, lijm- en voegproducten. Door de alsmaar 
groeiende verscheidenheid in bouwmaterialen en nieuwe tech-
nieken wordt het voor de opdrachtgever, aannemer en tegelzetter 
steeds lastiger de juiste keuze te maken. Onze afdeling Technische 
Adviezen staat u dan ook graag met raad en daad bij, maar veel van 
uw vragen worden al beantwoord met deze informatie. Het biedt u 

Lijmadvies voor wandtegels op diverse ondergronden

(Prefab) betonwand 54

Cellenbeton 55

Kalkzandsteen 56

Gipsblokken 57

Gipspleister 58

Gipskartonplaat 59

Gipsvezelplaat 60

Cementgebonden plaatmateriaal 61

Betonemaille 62

Kalkcementpleister 63

Bestaand wandtegelwerk 64

Buitengevelisolatie 65

Tegelelementen 66

Lijmadvies voor vloertegels op diverse ondergronden

Betonvloer 67

Cementdekvloer 68

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer 69

Houten vloer 70

Vloerelementen 71

Bestaande tegelvloer (binnen) 72

Kanaalplaatvloeren 73

Egaliseren 74

Tegels voegen 74

Renovatiesysteem 76

Zwembaden 79

een helder inzicht in alle mogelijkheden en moeilijkheden bij alle 
vormen van tegelwerk, op alle denkbare ondergronden.
De Lijmwijzer van Forbo Eurocol wijst u stap voor stap de weg naar 
een perfect eindresultaat, waarbij u er zeker van bent dat u steeds 
voor de meest geschikte producten en werkwijze kiest. Mocht u 
desondanks nog vragen hebben, dan helpen onze medewerkers van 
de afdeling Technische Adviezen u graag op weg.

Inleiding

Inhoudsopgave
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ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

•  Bij de toepassing van pastategellijmen dient de ondergrond en/of de 
tegel vochtabsorberend te zijn.

•  Bij de verlijming van DHG, grestegels en andere slecht vochtabsorberen-
de tegels vindt er vertraging in de afbinding van de tegellijm plaats.

•  Enigszins afzandende of gipsachtige ondergronden altijd voorstrijken 
met 099 Dispersieprimer.

•  Boven het tegelwerk schijnt de lichtroze kleur van de 099 Dispersiepri-
mer alleen door wanneer de spuitpleister in een te dunne laag is aange-
bracht. De kleur van het voorstrijkmiddel dringt niet in de spuitpleister, 
dus migreert niet (slaat niet door).

•  Voor iedere ondergrond/toepassing geldt dat de onderliggende con-
structie/afwerking geschikt dient te zijn voor een afwerking met tegels. 
Raadpleeg in geval van twijfel de desbetreffende leverancier.

•  Bij toepassing van een gipspleisterlaag altijd een minimum laagdikte 
van 10 mm aanhouden en het oppervlak ruw aanhalen, conform de 
voorschriften van de gipsfabrikanten.

•  Het Eurocol waterdichte voegmateriaal is dampdoorlaatbaar. Dit heeft 

Gebruik de door Forbo Eurocol voorgeschreven lijmkam, zodat een juist lijmcontactvlak wordt gerealiseerd (zie tabel hieronder).

Omstandigheid wand vloer

Pastategellijm poedertegellijm

binnen 60 - 80%* 60% 80%

buiten 80% 100% 100%

zwembaden (waterbassins) n.v.t. 100% 100%

zwaar belast en grootformaat tegelwerk 80% 80% 100%

*Afhankelijk van toepassing en situatie.  

Beton 2,0 gew.% Kalkcementpleister 4,0 gew.%

Cellenbeton 20,0 gew.% Bestaand tegelwerk oppervlakte droog

Kalkzandsteen 4,0 gew.% Buitengevelisolatie oppervlakte droog

Gipsblokken 5,0 gew.% Tegelelementen oppervlakte droog

Gipspleister 1,0 gew.% Cementdekvloer 4,0 gew.%

Gipskartonplaat 1,0 gew.% Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer 0,5 - 1*gew.%

Gipsvezel 2,0 gew.% * i.c.m. gipsgebonden tegellijm 

Cementgebonden platen merkafhankelijk Multiplex oppervlakte droog

Betonemaille oppervlakte droog Vloerelementen 2,0 gew.%

als voordeel, dat er geen dampspanning achter het tegelwerk kan 
ontstaan. Bij intensief belaste natte ruimten, zoals zwembaden, sauna´s, 
openbare doucheruimten e.d. adviseert Forbo Eurocol, in verband 
met de chemicaliënbestendigheid, om 702 Multi-Epoxy, 703 Lijm- en 
voegepoxy of 716 Eurodur HP toe te passen.

•  Alle in- en uitwendige hoeken, aansluitingen (kozijnen en deuren) en 
dilatatievoegen altijd vrijhouden van tegels, lijm en voegcement en 
afkitten met een blijvend elastische voegkit, eventueel i.c.m. een primer.

•  De verwerkingsvoorschriften van Forbo Eurocol aanhouden, 
zoals vermeld in het afgegeven projectadvies (minimum 
verwerkingstemperatuur, maximaal toegestane vochtpercentage e.d.).

•  Zie voor voorbehandeling, afwerking en overige informatie het 
specifieke lijmadvies per ondergrond.

•  Lees voorafgaand aan de verwerking de informatie op de verpakking en 
het productblad goed door.

•  Raadpleeg bij twijfel vooraf onze website www.eurocol.nl en/of neem 
contact op met onze afdeling Technische Adviezen.

Algemene voorschriften

Benodigd lijmcontactvlak

Toegestane vochtpercentages voor te betegelen ondergronden

52

LIJMADVIEZEN

Regelmatig bereiken ons vragen over de juiste verwerking van onze 
voorstrijk-, egalisatie-, lijm- en voegproducten. Door de alsmaar 
groeiende verscheidenheid in bouwmaterialen en nieuwe tech-
nieken wordt het voor de opdrachtgever, aannemer en tegelzetter 
steeds lastiger de juiste keuze te maken. Onze afdeling Technische 
Adviezen staat u dan ook graag met raad en daad bij, maar veel van 
uw vragen worden al beantwoord met deze informatie. Het biedt u 

Lijmadvies voor wandtegels op diverse ondergronden

(Prefab) betonwand 54

Cellenbeton 55

Kalkzandsteen 56

Gipsblokken 57

Gipspleister 58

Gipskartonplaat 59

Gipsvezelplaat 60

Cementgebonden plaatmateriaal 61

Betonemaille 62

Kalkcementpleister 63

Bestaand wandtegelwerk 64

Buitengevelisolatie 65

Tegelelementen 66

Lijmadvies voor vloertegels op diverse ondergronden

Betonvloer 67

Cementdekvloer 68

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer 69

Houten vloer 70

Vloerelementen 71

Bestaande tegelvloer (binnen) 72

Kanaalplaatvloeren 73

Egaliseren 74

Tegels voegen 74

Renovatiesysteem 76

Zwembaden 79

een helder inzicht in alle mogelijkheden en moeilijkheden bij alle 
vormen van tegelwerk, op alle denkbare ondergronden.
De Lijmwijzer van Forbo Eurocol wijst u stap voor stap de weg naar 
een perfect eindresultaat, waarbij u er zeker van bent dat u steeds 
voor de meest geschikte producten en werkwijze kiest. Mocht u 
desondanks nog vragen hebben, dan helpen onze medewerkers van 
de afdeling Technische Adviezen u graag op weg.

Inleiding

Inhoudsopgave
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Cellenbeton is een steenachtig materiaal, samengesteld uit zand, cement, 
kalk, water en een geringe hoeveelheid aluminiumpoeder. Tijdens het 
productieproces vindt er een chemische reactie plaats, waardoor de voor 
dit product kenmerkende cellenstructuur ontstaat.

KRIMP/UITZETTING
Bij testen volgens geldende normen vertonen alle typen cellenbeton 
(blokken, panelen) een uitzetting of krimp van maximaal 0,9 mm/m¹ als 
gevolg van hygroscopische veranderingen. Onder normale praktijkomstan-
digheden bedraagt deze vormverandering en de lineaire uitzetting ca.  
0,3 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van cellenbeton 20 gew. %. Dit lijkt vrij hoog, maar 
vanwege zijn ´luchtige´ samenstelling kan cellenbeton probleemloos een 
hoog vochtpercentage bevatten. Na enkele jaren zal het evenwichtsvocht-
percentage ongeveer 4 gew. % bedragen. 

EGALISEREN
Leidingdoorvoeren e.d. vullen met een vulmortel op basis van cement 
bijv. de 955 Wandostuc of 957 Wandoquick. Indien nodig, de cellen-
betonwanden voor het tegelwerk egaliseren met 658 Wandoforte, 957 
Wandoquick of 955 Wandostuc. Het cellenbeton eerst voorstrijken met 
099 Dispersieprimer om het absorberend vermogen te verminderen en 
aanwezig stof te binden. 

VOORBEHANDELEN
De wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer en vervolgens in natte 
ruimten voorzien van een waterdicht membraan. 

VERLIJMEN
De wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• Wanden dienen gedilateerd te worden volgens de dilatatierichtlijn van 

de producent. Dilatatievoegen in de ondergrond - te herkennen aan een 
vulling van elastische voegpasta of (meestal) PUR-schuim - doorvoeren in 
het tegelwerk. 

• Volgens het attest van cellenbetonfabrikanten dient in natte ruimten de 
onderzijde van de wand tot een hoogte van ten minste 1 m boven de 
afgewerkte vloer te worden beschermd vochtindringing. Hiervoor 063 
Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat. Omdat 
er altijd sprake is van dilataties bij inwendige hoeken, adviseren wij deze 
063/685-combinatie ook in de verticale douchehoeken toe te passen. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Cellenbeton

54

WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Beton is een steenachtig materiaal, samengesteld uit cement, zand, grind 
en eventuele toevoegingen om de kwaliteit en verwerking van de mortel-
specie te verbeteren. In plaats van grind wordt in sommige gevallen ook 
wel gebruik gemaakt van steenslag, bims, metaalafval e.d.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verharden van de mortelspecie krimpt beton 0,6 mm/m¹. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een totale krimp van 1 mm (1,25 m¹ 
beton) zal resulteren in een boogvorming van ca. 4 cm van het tegelwerk, 
wanneer het tegelwerk niet op de juiste manier is verlijmd.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van beton 2,0 gew. %. Hogere vochtpercentages kunnen 
leiden tot een moeilijkere verwerking, o.a. door zakkende tegels, vertraag-
de afbinding van de lijm en verkleuring van het voegcement.

EGALISEREN
De toplaag van het beton dient voldoende sterk te zijn om het tegelwerk 
te dragen. Vaak zal het cementhuidje door licht te stralen verwijderd 
moeten worden. Vervolgens het oppervlak goed stofvrij maken. Ervan uit-
gaande dat het beton redelijk vlak is en slechts plaatselijk dient te worden 
geëgaliseerd, adviseren wij een cementgebonden product toe te passen, 
bijvoorbeeld 658 Wandoforte of de snelafbindende 957 Wandoquick of 
955 Wandostuc. Voor het egaliseren voorstrijken met 099 Disperieprimer. 

VOORBEHANDELEN
Om te voorkomen dat er hechtingsproblemen ontstaan door aanwezig-
heid van vuil, stof etc., adviseren wij u de wanden voor het lijmen voor te 
strijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
In verband met de krimp van 0,6 mm/m¹, raden wij u aan de wandtegels te 
verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm 
van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten). 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor verlijming op een betonwand buiten bij voorkeur de 682 Majolicol 

toepassen afhankelijk van het jaargetijde. Tevens kan het noodzakelijk zijn 
om zowel horizontaal als verticaal, een dilatatievoeg aan te brengen. Dit 
op aangeven van de constructeur. Constructieve dilataties altijd respecte-
ren en rechtlijnig doorzetten in het tegelwerk.

• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 
naar onze productinformatiebladen. 

• Tijdens het stellen van de bekisting kunnen er op de vloer klampen 
worden bevestigd, die als afstandhouder en maatvoering fungeren. 
Deze worden ingestort en niet verwijderd. Om op deze plaatsen lekkage 
te voorkomen, adviseren wij u een kimafdichting toe te passen van 063 
Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat. Ook 
een eventueel lekkende stortnaad wordt op deze wijze goed afgedicht 
(uitsluitend binnentoepassing). 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

(Prefab) betonwand
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Cellenbeton is een steenachtig materiaal, samengesteld uit zand, cement, 
kalk, water en een geringe hoeveelheid aluminiumpoeder. Tijdens het 
productieproces vindt er een chemische reactie plaats, waardoor de voor 
dit product kenmerkende cellenstructuur ontstaat.

KRIMP/UITZETTING
Bij testen volgens geldende normen vertonen alle typen cellenbeton 
(blokken, panelen) een uitzetting of krimp van maximaal 0,9 mm/m¹ als 
gevolg van hygroscopische veranderingen. Onder normale praktijkomstan-
digheden bedraagt deze vormverandering en de lineaire uitzetting ca.  
0,3 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van cellenbeton 20 gew. %. Dit lijkt vrij hoog, maar 
vanwege zijn ´luchtige´ samenstelling kan cellenbeton probleemloos een 
hoog vochtpercentage bevatten. Na enkele jaren zal het evenwichtsvocht-
percentage ongeveer 4 gew. % bedragen. 

EGALISEREN
Leidingdoorvoeren e.d. vullen met een vulmortel op basis van cement 
bijv. de 955 Wandostuc of 957 Wandoquick. Indien nodig, de cellen-
betonwanden voor het tegelwerk egaliseren met 658 Wandoforte, 957 
Wandoquick of 955 Wandostuc. Het cellenbeton eerst voorstrijken met 
099 Dispersieprimer om het absorberend vermogen te verminderen en 
aanwezig stof te binden. 

VOORBEHANDELEN
De wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer en vervolgens in natte 
ruimten voorzien van een waterdicht membraan. 

VERLIJMEN
De wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• Wanden dienen gedilateerd te worden volgens de dilatatierichtlijn van 

de producent. Dilatatievoegen in de ondergrond - te herkennen aan een 
vulling van elastische voegpasta of (meestal) PUR-schuim - doorvoeren in 
het tegelwerk. 

• Volgens het attest van cellenbetonfabrikanten dient in natte ruimten de 
onderzijde van de wand tot een hoogte van ten minste 1 m boven de 
afgewerkte vloer te worden beschermd vochtindringing. Hiervoor 063 
Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat. Omdat 
er altijd sprake is van dilataties bij inwendige hoeken, adviseren wij deze 
063/685-combinatie ook in de verticale douchehoeken toe te passen. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Cellenbeton
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Beton is een steenachtig materiaal, samengesteld uit cement, zand, grind 
en eventuele toevoegingen om de kwaliteit en verwerking van de mortel-
specie te verbeteren. In plaats van grind wordt in sommige gevallen ook 
wel gebruik gemaakt van steenslag, bims, metaalafval e.d.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verharden van de mortelspecie krimpt beton 0,6 mm/m¹. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een totale krimp van 1 mm (1,25 m¹ 
beton) zal resulteren in een boogvorming van ca. 4 cm van het tegelwerk, 
wanneer het tegelwerk niet op de juiste manier is verlijmd.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van beton 2,0 gew. %. Hogere vochtpercentages kunnen 
leiden tot een moeilijkere verwerking, o.a. door zakkende tegels, vertraag-
de afbinding van de lijm en verkleuring van het voegcement.

EGALISEREN
De toplaag van het beton dient voldoende sterk te zijn om het tegelwerk 
te dragen. Vaak zal het cementhuidje door licht te stralen verwijderd 
moeten worden. Vervolgens het oppervlak goed stofvrij maken. Ervan uit-
gaande dat het beton redelijk vlak is en slechts plaatselijk dient te worden 
geëgaliseerd, adviseren wij een cementgebonden product toe te passen, 
bijvoorbeeld 658 Wandoforte of de snelafbindende 957 Wandoquick of 
955 Wandostuc. Voor het egaliseren voorstrijken met 099 Disperieprimer. 

VOORBEHANDELEN
Om te voorkomen dat er hechtingsproblemen ontstaan door aanwezig-
heid van vuil, stof etc., adviseren wij u de wanden voor het lijmen voor te 
strijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
In verband met de krimp van 0,6 mm/m¹, raden wij u aan de wandtegels te 
verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm 
van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten). 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor verlijming op een betonwand buiten bij voorkeur de 682 Majolicol 

toepassen afhankelijk van het jaargetijde. Tevens kan het noodzakelijk zijn 
om zowel horizontaal als verticaal, een dilatatievoeg aan te brengen. Dit 
op aangeven van de constructeur. Constructieve dilataties altijd respecte-
ren en rechtlijnig doorzetten in het tegelwerk.

• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 
naar onze productinformatiebladen. 

• Tijdens het stellen van de bekisting kunnen er op de vloer klampen 
worden bevestigd, die als afstandhouder en maatvoering fungeren. 
Deze worden ingestort en niet verwijderd. Om op deze plaatsen lekkage 
te voorkomen, adviseren wij u een kimafdichting toe te passen van 063 
Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat. Ook 
een eventueel lekkende stortnaad wordt op deze wijze goed afgedicht 
(uitsluitend binnentoepassing). 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

(Prefab) betonwand
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipsblokken worden geproduceerd uit een mengsel van water en gips. 
Dit mengsel wordt in een mal gegoten, waardoor gipsblokken hun 
kenmerkende blokvorm krijgen, voorzien van een hol- en dolprofiel. Na de 
afbindtijd wordt het blok uit de mal gedrukt, waarna het een etmaal in een 
tunneloven wordt gedroogd.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verhardingsproces zet gips enigszins uit. De verharding vindt 
tijdens de productie al plaats, dus kan er alleen nog een drogingskrimp 
ontstaan wanneer er op te vochtige blokken wordt verlijmd.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipsblokken 5 gew. %. Dit vochtpercentage is 
gelijk aan het vochtgehalte van de blokken bij aflevering. Indien er 
geen vochtopname op de bouwplaats optreedt, kunnen wandtegels 
probleemloos worden verlijmd.

EGALISEREN
Een wand van gipsblokken is doorgaans voldoende vlak en behoeft niet te 
worden geëgaliseerd. Bij het lijmen van gipsblokken wordt de uitgewelde 
lijm gebruikt om de naden glad te strijken. Hierdoor ontstaat een 
dunne gipsfilmlaag die echter zoveel mogelijk moet worden vermeden 
wanneer de wand is bedoeld voor een tegelafwerking. Eventuele 
onregelmatigheden kunnen immers altijd met tegellijm worden uitgevlakt.

VOORBEHANDELEN
Volgens voorschriften dient de wand van gipsblokken ook boven het 
tegelwerk te worden voorzien van een watervaste afwerklaag. Hiervoor 
dient u de wand voor te strijken met 099 Dispersieprimer. Ook de wand bij 
de wand-/vloeraansluiting tot een hoogte van ten minste 50 mm boven 
het vloeroppervlak dient te worden beschermd tegen vochtindringing. 
Hiervoor de kim afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de 
vezelversterkte 683 Fibrecoat.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.
 
VOEGEN
Het wandoppervlak in natte ruimten waterdicht afvoegen met 706 
Specialvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Om de elasticiteit van de lijm volledig tot zijn recht te laten komen, 

dienen ook de inwendige hoeken van twee op elkaar aansluitende 
gipsblokwanden te worden vrijgehouden van tegels en voegmateriaal. 
Vervolgens afkitten met 880 Euroseal Silicone.

• Als extra zekerheid m.b.t. de waterdichtheid, adviseren wij om de 
douchehoek te voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat. Dit geldt 
ook bij het toepassen van bijvoorbeeld grootformaat tegelwerk i.c.m. een 
cementaire poedertegellijm.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipsblokken
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Kalkzandsteen wordt geproduceerd uit een mengsel van ongebluste 
kalk, zand en water dat, na eerst in een reactor te zijn geblust, in een 
kalkzandsteenpers in de gewenste vorm wordt geperst. Hierna wordt 
het product met hogedrukstoom verhard in een verhardingsketel. 
Kalkzandsteen wordt door de fabrikanten alleen nog voorgeschreven in 
een binnensituatie i.c.m. stukadoorswerk, tegelwerk en natuursteen.

KRIMP/UITZETTING
Kalkzandsteen kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton, geen 
verhardingskrimp. Wel treedt er een drogingskrimp op, tot 0,3 - 0,5 mm/
m¹. Het laagst mogelijke vochtpercentage van kalkzandsteen (van 4 naar 
2 gew. %) wordt 2 jaar na het verlijmen van de wandtegels bereikt. Hierbij 
dient u rekening te houden met een krimp van 0,35 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van kalkzandsteen 4 gew. %. Dit vochtpercentage is 
gelijk aan het vochtgehalte van kalkzandsteen bij af levering. Indien er 
geen vochtopname op de bouwplaats optreedt, kunnen wandtegels 
probleemloos worden verlijmd.

EGALISEREN
Waar nodig, kalkzandsteenblokken en elementen egaliseren met 658 
Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. De ondergrond dan eerst 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VOORBEHANDELEN
Om te voorkomen dat er hechtingsproblemen ontstaan met verlijmen 
door aanwezigheid van vuil, stof etc., adviseren wij de wanden voor te 
strijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
In verband met de krimp van 0,35 mm/m¹ adviseren wij u de wandtegels te 
verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm 
van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wanden dienen gedilateerd te worden volgens de dilatatierichtlijn van 

de producent. Deze dilatatievoegen altijd doorzetten in het tegelwerk en 
afkitten met 880 Euroseal Silicone.

• Eventuele leidingdoorvoeren of andere oneffenheden opvullen met 
zand/cement.

• Om toetreding van water uit de tegelvloer in de kalkzandsteenwand te 
voorkomen, de kim afdichten met 063 Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of de 
vezelversterkte 683 Fibrecoat. Omdat er altijd sprake is van dilataties bij 
de inwendige hoeken, adviseren wij deze combinatie ook in de verticale 
douchehoeken toe te passen. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Kalkzandsteen
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipsblokken worden geproduceerd uit een mengsel van water en gips. 
Dit mengsel wordt in een mal gegoten, waardoor gipsblokken hun 
kenmerkende blokvorm krijgen, voorzien van een hol- en dolprofiel. Na de 
afbindtijd wordt het blok uit de mal gedrukt, waarna het een etmaal in een 
tunneloven wordt gedroogd.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verhardingsproces zet gips enigszins uit. De verharding vindt 
tijdens de productie al plaats, dus kan er alleen nog een drogingskrimp 
ontstaan wanneer er op te vochtige blokken wordt verlijmd.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipsblokken 5 gew. %. Dit vochtpercentage is 
gelijk aan het vochtgehalte van de blokken bij aflevering. Indien er 
geen vochtopname op de bouwplaats optreedt, kunnen wandtegels 
probleemloos worden verlijmd.

EGALISEREN
Een wand van gipsblokken is doorgaans voldoende vlak en behoeft niet te 
worden geëgaliseerd. Bij het lijmen van gipsblokken wordt de uitgewelde 
lijm gebruikt om de naden glad te strijken. Hierdoor ontstaat een 
dunne gipsfilmlaag die echter zoveel mogelijk moet worden vermeden 
wanneer de wand is bedoeld voor een tegelafwerking. Eventuele 
onregelmatigheden kunnen immers altijd met tegellijm worden uitgevlakt.

VOORBEHANDELEN
Volgens voorschriften dient de wand van gipsblokken ook boven het 
tegelwerk te worden voorzien van een watervaste afwerklaag. Hiervoor 
dient u de wand voor te strijken met 099 Dispersieprimer. Ook de wand bij 
de wand-/vloeraansluiting tot een hoogte van ten minste 50 mm boven 
het vloeroppervlak dient te worden beschermd tegen vochtindringing. 
Hiervoor de kim afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de 
vezelversterkte 683 Fibrecoat.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.
 
VOEGEN
Het wandoppervlak in natte ruimten waterdicht afvoegen met 706 
Specialvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Om de elasticiteit van de lijm volledig tot zijn recht te laten komen, 

dienen ook de inwendige hoeken van twee op elkaar aansluitende 
gipsblokwanden te worden vrijgehouden van tegels en voegmateriaal. 
Vervolgens afkitten met 880 Euroseal Silicone.

• Als extra zekerheid m.b.t. de waterdichtheid, adviseren wij om de 
douchehoek te voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat. Dit geldt 
ook bij het toepassen van bijvoorbeeld grootformaat tegelwerk i.c.m. een 
cementaire poedertegellijm.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipsblokken
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Kalkzandsteen wordt geproduceerd uit een mengsel van ongebluste 
kalk, zand en water dat, na eerst in een reactor te zijn geblust, in een 
kalkzandsteenpers in de gewenste vorm wordt geperst. Hierna wordt 
het product met hogedrukstoom verhard in een verhardingsketel. 
Kalkzandsteen wordt door de fabrikanten alleen nog voorgeschreven in 
een binnensituatie i.c.m. stukadoorswerk, tegelwerk en natuursteen.

KRIMP/UITZETTING
Kalkzandsteen kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton, geen 
verhardingskrimp. Wel treedt er een drogingskrimp op, tot 0,3 - 0,5 mm/
m¹. Het laagst mogelijke vochtpercentage van kalkzandsteen (van 4 naar 
2 gew. %) wordt 2 jaar na het verlijmen van de wandtegels bereikt. Hierbij 
dient u rekening te houden met een krimp van 0,35 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van kalkzandsteen 4 gew. %. Dit vochtpercentage is 
gelijk aan het vochtgehalte van kalkzandsteen bij af levering. Indien er 
geen vochtopname op de bouwplaats optreedt, kunnen wandtegels 
probleemloos worden verlijmd.

EGALISEREN
Waar nodig, kalkzandsteenblokken en elementen egaliseren met 658 
Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. De ondergrond dan eerst 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VOORBEHANDELEN
Om te voorkomen dat er hechtingsproblemen ontstaan met verlijmen 
door aanwezigheid van vuil, stof etc., adviseren wij de wanden voor te 
strijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
In verband met de krimp van 0,35 mm/m¹ adviseren wij u de wandtegels te 
verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm 
van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wanden dienen gedilateerd te worden volgens de dilatatierichtlijn van 

de producent. Deze dilatatievoegen altijd doorzetten in het tegelwerk en 
afkitten met 880 Euroseal Silicone.

• Eventuele leidingdoorvoeren of andere oneffenheden opvullen met 
zand/cement.

• Om toetreding van water uit de tegelvloer in de kalkzandsteenwand te 
voorkomen, de kim afdichten met 063 Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of de 
vezelversterkte 683 Fibrecoat. Omdat er altijd sprake is van dilataties bij 
de inwendige hoeken, adviseren wij deze combinatie ook in de verticale 
douchehoeken toe te passen. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Kalkzandsteen
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipskartonplaat bestaat uit een harde kern van onbrandbaar gips, dat aan 
beide zijden wordt omhuld met een speciaal type karton. Gipskartonplaten 
onder tegelwerk hebben meestal afgeschuinde langskanten, die 
vlak kunnen worden afgewerkt. De in natte cellen vaak toegepaste 
waterresistente (WR) gipskartonplaten nemen minder snel water op. 

KRIMP/UITZETTING
Onder normale omstandigheden is er bij gipskartonplaten geen sprake van 
lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels is het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipskartonplaten < 1 gew. %, gemeten bij 20 °C en 
65% relatieve luchtvochtigheid. Bij vochtmetingen zijn de gipskartonplaten 
vrijwel altijd droog. Het gecoate papier houdt vocht tegen bij een hogere 
relatieve luchtvochtigheid.

EGALISEREN
De platen afwerken volgens voorschriften van de leverancier. Wanneer 
de naden tussen de platen met een gipsproduct zijn afgewerkt, ook deze 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VOORBEHANDELEN
De gipskartonplaten voorstrijken met 099 Dispersieprimer. De wanden 
bij de wand-/vloeraansluiting in natte ruimten aan de onderzijde tot een 
hoogte van ten minste 50 mm boven het vloeroppervlak beschermen 
tegen vochtindringing. Hiervoor de kim afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 
685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat op plaatsen binnen het 
sproeibereik (tot ± 1,10 m uit de douchehoek) het gehele wandoppervlak 
met een aaneengesloten laag 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 
Fibrecoat afdichten.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden 
dat wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid 
formaat hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen 
worden gelijmd. Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op 
een afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk waterdicht afvoegen met 706 Speciaalvoeg 
WD of 717 Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Voorkom dat gipskartonplaten aan de onderzijde vocht kunnen 

opnemen. Monteer de platen zo, dat deze op 10 mm van de vloer 
worden gesteld. 

• Pas als extra waterkering achter de blijvend elastische voegkit in de 
verticale douchehoeken de 063/685-combinatie toe.

• Aansluitingen op granito vloeren en andere snijkanten van de gipsplaat 
(leidingdoorvoeren e.d.) afsmeren met 685 Eurocoat of de vezelversterkte 
683 Fibrecoat.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipskartonplaat
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipspoeder ontstaat door zwavelzuurhoudend kalksteen te branden, 
waarna het wordt gemalen zonder eerst te blussen. Gips, aangemaakt 
met water, verhardt snel, mits het op een droge ondergrond wordt 
toegepast. Tijdens het verharden zet gips enigszins uit, dus er treden geen 
krimpscheuren op. Een nadeel is echter dat gips gevoelig is voor blijvende 
vochtigheid. Hierdoor prefereren wij cementgebonden egalisaties in natte 
ruimten.  

KRIMP/UITZETTING
Na het verharden zet gips enigszins uit. Na het uitharden is er nagenoeg 
geen sprake meer van lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels is het maximaal toegestane 
vochtpercentage van < 1 gew. %, gelijk aan het advies van gipsfabrikanten.

EGALISEREN
De gipspleisterlaag bijvoorkeur in 1 laag aanbrengen . Mocht er bij 
uitzondering toch een tweede laag nodig zijn, dan de eerste laag in nog 
zachte toestand opkammen, zodat zwaluwstaartvormige rillen ontstaan. 
Na het enigszins uitharden van de eerste laag de tweede laag nat in nat 
aanbrengen. Laagdikte: minimaal 10 mm per laag.

VOORBEHANDELEN
Omdat de gipspleisterlaag in hoge mate gevoelig is voor blijvende 
vochtigheid, de ondergrond voorstrijken met 099 Dispersieprimer. De 
wanden bij de wand-/vloeraansluiting in natte ruimten aan de onderzijde 
tot een hoogte van ten minste 50 mm boven het vloeroppervlak 
beschermen tegen vochtindringing. Hiervoor de kim afdichten met 063 
Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Gelet op de hoge mate van vochtgevoeligheid van gipspleister in natte 
ruimten, uitsluitend afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine 
WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• Voor het tegelwerk de gipspleisterlaag met een spackmes enigszins 

opruwen; niet schuren of gladpleisteren. 
• Als extra zekerheid m.b.t. de waterdichtheid, adviseren wij om de 

douchehoek te voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat. Dit geldt 
ook bij het toepassen van bijvoorbeeld grootformaat tegelwerk i.c.m. een 
cementaire poedertegellijm. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipspleister
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipskartonplaat bestaat uit een harde kern van onbrandbaar gips, dat aan 
beide zijden wordt omhuld met een speciaal type karton. Gipskartonplaten 
onder tegelwerk hebben meestal afgeschuinde langskanten, die 
vlak kunnen worden afgewerkt. De in natte cellen vaak toegepaste 
waterresistente (WR) gipskartonplaten nemen minder snel water op. 

KRIMP/UITZETTING
Onder normale omstandigheden is er bij gipskartonplaten geen sprake van 
lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels is het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipskartonplaten < 1 gew. %, gemeten bij 20 °C en 
65% relatieve luchtvochtigheid. Bij vochtmetingen zijn de gipskartonplaten 
vrijwel altijd droog. Het gecoate papier houdt vocht tegen bij een hogere 
relatieve luchtvochtigheid.

EGALISEREN
De platen afwerken volgens voorschriften van de leverancier. Wanneer 
de naden tussen de platen met een gipsproduct zijn afgewerkt, ook deze 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VOORBEHANDELEN
De gipskartonplaten voorstrijken met 099 Dispersieprimer. De wanden 
bij de wand-/vloeraansluiting in natte ruimten aan de onderzijde tot een 
hoogte van ten minste 50 mm boven het vloeroppervlak beschermen 
tegen vochtindringing. Hiervoor de kim afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 
685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat op plaatsen binnen het 
sproeibereik (tot ± 1,10 m uit de douchehoek) het gehele wandoppervlak 
met een aaneengesloten laag 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 
Fibrecoat afdichten.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden 
dat wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid 
formaat hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen 
worden gelijmd. Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op 
een afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk waterdicht afvoegen met 706 Speciaalvoeg 
WD of 717 Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Voorkom dat gipskartonplaten aan de onderzijde vocht kunnen 

opnemen. Monteer de platen zo, dat deze op 10 mm van de vloer 
worden gesteld. 

• Pas als extra waterkering achter de blijvend elastische voegkit in de 
verticale douchehoeken de 063/685-combinatie toe.

• Aansluitingen op granito vloeren en andere snijkanten van de gipsplaat 
(leidingdoorvoeren e.d.) afsmeren met 685 Eurocoat of de vezelversterkte 
683 Fibrecoat.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipskartonplaat
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipspoeder ontstaat door zwavelzuurhoudend kalksteen te branden, 
waarna het wordt gemalen zonder eerst te blussen. Gips, aangemaakt 
met water, verhardt snel, mits het op een droge ondergrond wordt 
toegepast. Tijdens het verharden zet gips enigszins uit, dus er treden geen 
krimpscheuren op. Een nadeel is echter dat gips gevoelig is voor blijvende 
vochtigheid. Hierdoor prefereren wij cementgebonden egalisaties in natte 
ruimten.  

KRIMP/UITZETTING
Na het verharden zet gips enigszins uit. Na het uitharden is er nagenoeg 
geen sprake meer van lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels is het maximaal toegestane 
vochtpercentage van < 1 gew. %, gelijk aan het advies van gipsfabrikanten.

EGALISEREN
De gipspleisterlaag bijvoorkeur in 1 laag aanbrengen . Mocht er bij 
uitzondering toch een tweede laag nodig zijn, dan de eerste laag in nog 
zachte toestand opkammen, zodat zwaluwstaartvormige rillen ontstaan. 
Na het enigszins uitharden van de eerste laag de tweede laag nat in nat 
aanbrengen. Laagdikte: minimaal 10 mm per laag.

VOORBEHANDELEN
Omdat de gipspleisterlaag in hoge mate gevoelig is voor blijvende 
vochtigheid, de ondergrond voorstrijken met 099 Dispersieprimer. De 
wanden bij de wand-/vloeraansluiting in natte ruimten aan de onderzijde 
tot een hoogte van ten minste 50 mm boven het vloeroppervlak 
beschermen tegen vochtindringing. Hiervoor de kim afdichten met 063 
Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 Fibrecoat.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Gelet op de hoge mate van vochtgevoeligheid van gipspleister in natte 
ruimten, uitsluitend afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine 
WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• Voor het tegelwerk de gipspleisterlaag met een spackmes enigszins 

opruwen; niet schuren of gladpleisteren. 
• Als extra zekerheid m.b.t. de waterdichtheid, adviseren wij om de 

douchehoek te voorzien van een gesloten laag 685 Eurocoat. Dit geldt 
ook bij het toepassen van bijvoorbeeld grootformaat tegelwerk i.c.m. een 
cementaire poedertegellijm. 

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipspleister
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Vochtbestendige cementgebonden plaatmaterialen vormen een 
uitstekende basis voor tegelwerk in natte ruimten. Deze milieuveilige 
platen zijn versterkt met glas- of kunststofvezels of voorzien van een 
kunststofweefselwapening. Soms zijn de platen een- of tweezijdig 
geïmpregneerd tegen vochttoetreding.

KRIMP/UITZETTING 
Uitzetting of krimp door verandering van de luchtvochtigheid verschilt  
per type plaat en varieert van ca. 0,5 tot 1,5 mm/m¹. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Om te veel krimp of uitzetting te voorkomen, moeten de platen op 
de bouwplaats droog worden opgeslagen en verwerkt, voordat 
het tegelwerk wordt aangebracht. Het vochtpercentage is door de 
materiaalsamenstelling niet door ons te meten. Het maximaal toegestane 
vochtpercentage voor het verlijmen van wandtegels is afhankelijk van het 
merk plaatmateriaal.

EGALISEREN
De cementgebonden platen zijn vlak en behoeven niet te worden 
geëgaliseerd. Onregelmatigheden wegwerken met tegellijm met 
behulp van een vlakspaan en laten drogen. De platen afwerken volgens 
voorschriften van de leverancier

VOORBEHANDELEN
Het plaatmateriaal dient volgens voorschriften van de fabrikant of 
leverancier te worden aangebracht. De platen voorstrijken met 099 
Dispersieprimer. De wand/vloeraansluiting en verticale douchehoeken 
afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 
Fibrecoat. Om vochttoetreding absoluut uit te sluiten, kan men op plaatsen 
binnen het sproeibereik (tot ± 1,10 m uit de douchehoek) het gehele 
wandoppervlak afdichten met een aaneengesloten laag 685 Eurocoat of 
683 Fibrecoat. Bij hoge vochtbelasting kunnen aanvullende maatregelen 
m.b.t. de afdichting van de platen worden vereist.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden dat 
wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid formaat 
hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen worden 
gelijmd. 
Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op een 
afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 
Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Cementgebonden plaatmateriaal
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipsvezelplaat is een plaatmateriaal, samengesteld uit gips en 
cellulosevezels. De platen worden afgeleverd met een vochtpercentage, 
variërend van 1,5 tot 3 gew. %. Door sommige fabrikanten worden de 
plaatmaterialen van een vochtwerende coating, op basis van siliconen, 
voorzien. 

KRIMP/UITZETTING
Uitzetting van de platen vindt alleen plaats, indien er sprake is van 
vochttoetreding. Vervorming van de platen wordt dan ook veroorzaakt 
door vochttoetreding, voor of na het aanbrengen van het tegelwerk.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipsvezel 2 gew. %. Dit is gelijk aan het 
vochtgehalte van de platen bij aflevering. Het vochtpercentage is door 
de materiaalsamenstelling niet door ons te meten. Om te veel krimp/
uitzetting te voorkomen, is het belangrijk dat de platen op de bouwplaats 
droog worden opgeslagen en verwerkt, voordat het tegelwerk wordt 
aangebracht.

EGALISEREN
De platen zijn vlak en behoeven niet te worden geëgaliseerd. 
Onregelmatigheden wegwerken met tegellijm met behulp van een 
vlakspaan en laten drogen. De platen afwerken volgens voorschriften van 
de leverancier.

VOORBEHANDELEN
Het regelwerk achter de platen dient voldoende ‘zwaar’ te zijn 
opgebouwd. De platen voorstrijken met 099 Dispersieprimer en de wand/
vloeraansluiting en verticale douchehoeken afdichten met 063 Euroband 
i.c.m. 685 Eurocoat. Ook op plaatsen binnen het sproeibereik (tot ± 1,10 
m uit de douchehoek) het gehele wandoppervlak afdichten met een 
aaneengesloten laag 685 Eurocoat.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden 
dat wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid 
formaat hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen 
worden gelijmd. Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op 
een afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 
Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar 

u onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipsvezelplaat
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Vochtbestendige cementgebonden plaatmaterialen vormen een 
uitstekende basis voor tegelwerk in natte ruimten. Deze milieuveilige 
platen zijn versterkt met glas- of kunststofvezels of voorzien van een 
kunststofweefselwapening. Soms zijn de platen een- of tweezijdig 
geïmpregneerd tegen vochttoetreding.

KRIMP/UITZETTING 
Uitzetting of krimp door verandering van de luchtvochtigheid verschilt  
per type plaat en varieert van ca. 0,5 tot 1,5 mm/m¹. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Om te veel krimp of uitzetting te voorkomen, moeten de platen op 
de bouwplaats droog worden opgeslagen en verwerkt, voordat 
het tegelwerk wordt aangebracht. Het vochtpercentage is door de 
materiaalsamenstelling niet door ons te meten. Het maximaal toegestane 
vochtpercentage voor het verlijmen van wandtegels is afhankelijk van het 
merk plaatmateriaal.

EGALISEREN
De cementgebonden platen zijn vlak en behoeven niet te worden 
geëgaliseerd. Onregelmatigheden wegwerken met tegellijm met 
behulp van een vlakspaan en laten drogen. De platen afwerken volgens 
voorschriften van de leverancier

VOORBEHANDELEN
Het plaatmateriaal dient volgens voorschriften van de fabrikant of 
leverancier te worden aangebracht. De platen voorstrijken met 099 
Dispersieprimer. De wand/vloeraansluiting en verticale douchehoeken 
afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat of de vezelversterkte 683 
Fibrecoat. Om vochttoetreding absoluut uit te sluiten, kan men op plaatsen 
binnen het sproeibereik (tot ± 1,10 m uit de douchehoek) het gehele 
wandoppervlak afdichten met een aaneengesloten laag 685 Eurocoat of 
683 Fibrecoat. Bij hoge vochtbelasting kunnen aanvullende maatregelen 
m.b.t. de afdichting van de platen worden vereist.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden dat 
wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid formaat 
hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen worden 
gelijmd. 
Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op een 
afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 
Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen. 
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snelafbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Cementgebonden plaatmateriaal
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Gipsvezelplaat is een plaatmateriaal, samengesteld uit gips en 
cellulosevezels. De platen worden afgeleverd met een vochtpercentage, 
variërend van 1,5 tot 3 gew. %. Door sommige fabrikanten worden de 
plaatmaterialen van een vochtwerende coating, op basis van siliconen, 
voorzien. 

KRIMP/UITZETTING
Uitzetting van de platen vindt alleen plaats, indien er sprake is van 
vochttoetreding. Vervorming van de platen wordt dan ook veroorzaakt 
door vochttoetreding, voor of na het aanbrengen van het tegelwerk.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van gipsvezel 2 gew. %. Dit is gelijk aan het 
vochtgehalte van de platen bij aflevering. Het vochtpercentage is door 
de materiaalsamenstelling niet door ons te meten. Om te veel krimp/
uitzetting te voorkomen, is het belangrijk dat de platen op de bouwplaats 
droog worden opgeslagen en verwerkt, voordat het tegelwerk wordt 
aangebracht.

EGALISEREN
De platen zijn vlak en behoeven niet te worden geëgaliseerd. 
Onregelmatigheden wegwerken met tegellijm met behulp van een 
vlakspaan en laten drogen. De platen afwerken volgens voorschriften van 
de leverancier.

VOORBEHANDELEN
Het regelwerk achter de platen dient voldoende ‘zwaar’ te zijn 
opgebouwd. De platen voorstrijken met 099 Dispersieprimer en de wand/
vloeraansluiting en verticale douchehoeken afdichten met 063 Euroband 
i.c.m. 685 Eurocoat. Ook op plaatsen binnen het sproeibereik (tot ± 1,10 
m uit de douchehoek) het gehele wandoppervlak afdichten met een 
aaneengesloten laag 685 Eurocoat.

VERLIJMEN
Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden 
dat wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid 
formaat hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen 
worden gelijmd. Op gesloten, niet absorberende ondergronden (bijv. op 
een afdichtingsmembraan of bestaand tegelwerk) kunnen absorberende 
wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd worden met een pastategellijm. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
In natte ruimten het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 
Eurofine WD (beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar 

u onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Gipsvezelplaat
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Kalkcementpleister is een raapspecie, fabrieksmatig of handmatig 
samengesteld uit cement, zand, kalk, en toeslagstoffen ter verbetering van 
de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen. Vroeger noemde 
men deze handmatig samengestelde mortel kalkspecie of grove kalk. 

KRIMP/UITZETTING
Kalkcementpleister vertoont na afbinding en droging nagenoeg geen 
krimp of uitzetting.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van kalkcementpleister 4 gew. %.

EGALISEREN
Indien noodzakelijk, wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer en 
vervolgens uitvlakken met 658 Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 
Wandostuc.

VOORBEHANDELEN
Indien het oppervlak van de stuclaag stoffig of enigszins afzandig is, deze 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten). 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De kalkcementpleister nooit afwerken met een dunne, gladde 

gipspleisterlaag (blauwpleisteren).
• Voor buitentoepassing het tegelwerk altijd afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur HP. 
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Kalkcementpleister
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Betonemaille is een mengsel van cement en kleurstoffen op basis van 
waterverdunde amirolpasta, met aquastop voor een snellere afbinding. 
Dit mengsel wordt met een blokkwast op een niet-absorberende zand/
cement-raapmortel aangebracht en afgewerkt met een zachte kokosstoffer 
en/of luchtcompressor, waarbij door tamponneren een regelmatig geruwd 
oppervlak ontstaat.

KRIMP/UITZETTING
Bij tegelwerk op deze ondergrond is alleen werking van de ondergrond te 
verwachten waar al scheurvorming is opgetreden.

EGALISEREN
Zie methode B onder hoofdstuk ‘Verlijmen’.

VOORBEHANDELEN
Alle onstabiele en slecht hechtende verf, kalk-  en stuclagen verwijderen. 
Zie verder hoofdstuk ‘Verlijmen’.

VERLIJMEN
Drie methoden voor tegelwerk op betonemaille:

A. Direct verlijmen
Uitstekende punten met hamer en beitel weghakken.
Ondergrond controleren op loszittende verflagen en deze verwijderen. 
Wanden ontvetten met 014 Euroclean. De 014 Euroclean onverdund op de 
ondergrond aanbrengen en een korte periode laten inwerken. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde borstel schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Deze bewerking zo nodig een aantal malen herhalen. 
Na droging de ondergrond voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
Na droging wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbe-
stendige pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 
Niet-vochtabsorberende tegels verlijmen met 705 Speciaallijm. 

B. Betonemaille egaliseren
Voor een vlakker eindresultaat het betonemaille eerst egaliseren:
Ondergrond controleren op loszittende verlagen en deze verwijderen.
Wanden ontvetten met 014 Euroclean zoals hierboven beschreven.
Na droging, de ondergrond voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
Egaliseren met 957 Wandoquick of 955 Wandostuc.
Na 24 uur de wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbe-
stendige pastategellijm van Forbo Eurocol op basis van acrylaatdispersie.

C. Betonemaille schaven
Bij veel uitstekende punten en/of een onbetrouwbare hechting (bijv. 
verschillende verlagen), ondergrond eerst schaven met een betonschaaf. 
Gebruik een industriestofzuiger en maak het betonemaille na het schaven 
goed stofvrij. Voorstrijken met 099 Dispersieprimer, egaliseren met 658 
Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. Wandtegels verlijmen 
met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm van Eurocol 
op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Bij directe verlijming van zware tegelsoorten kunt u met een vlakspaan 

een raaplaag van de lijm of 051 Europrimer Quartz aanbrengen om 
mogelijk zakkende tegels te voorkomen. 

• Schaven van het betonemaille is de meest betrouwbare manier om het 
wandoppervlak voor te behandelen.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Betonemaille
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Kalkcementpleister is een raapspecie, fabrieksmatig of handmatig 
samengesteld uit cement, zand, kalk, en toeslagstoffen ter verbetering van 
de verwerkbaarheid en de gewenste eigenschappen. Vroeger noemde 
men deze handmatig samengestelde mortel kalkspecie of grove kalk. 

KRIMP/UITZETTING
Kalkcementpleister vertoont na afbinding en droging nagenoeg geen 
krimp of uitzetting.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van wandtegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van kalkcementpleister 4 gew. %.

EGALISEREN
Indien noodzakelijk, wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer en 
vervolgens uitvlakken met 658 Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 
Wandostuc.

VOORBEHANDELEN
Indien het oppervlak van de stuclaag stoffig of enigszins afzandig is, deze 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel, voor binnen en buiten). 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De kalkcementpleister nooit afwerken met een dunne, gladde 

gipspleisterlaag (blauwpleisteren).
• Voor buitentoepassing het tegelwerk altijd afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur HP. 
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Kalkcementpleister
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Betonemaille is een mengsel van cement en kleurstoffen op basis van 
waterverdunde amirolpasta, met aquastop voor een snellere afbinding. 
Dit mengsel wordt met een blokkwast op een niet-absorberende zand/
cement-raapmortel aangebracht en afgewerkt met een zachte kokosstoffer 
en/of luchtcompressor, waarbij door tamponneren een regelmatig geruwd 
oppervlak ontstaat.

KRIMP/UITZETTING
Bij tegelwerk op deze ondergrond is alleen werking van de ondergrond te 
verwachten waar al scheurvorming is opgetreden.

EGALISEREN
Zie methode B onder hoofdstuk ‘Verlijmen’.

VOORBEHANDELEN
Alle onstabiele en slecht hechtende verf, kalk-  en stuclagen verwijderen. 
Zie verder hoofdstuk ‘Verlijmen’.

VERLIJMEN
Drie methoden voor tegelwerk op betonemaille:

A. Direct verlijmen
Uitstekende punten met hamer en beitel weghakken.
Ondergrond controleren op loszittende verflagen en deze verwijderen. 
Wanden ontvetten met 014 Euroclean. De 014 Euroclean onverdund op de 
ondergrond aanbrengen en een korte periode laten inwerken. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde borstel schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Deze bewerking zo nodig een aantal malen herhalen. 
Na droging de ondergrond voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
Na droging wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbe-
stendige pastategellijm van Forbo Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. 
Niet-vochtabsorberende tegels verlijmen met 705 Speciaallijm. 

B. Betonemaille egaliseren
Voor een vlakker eindresultaat het betonemaille eerst egaliseren:
Ondergrond controleren op loszittende verlagen en deze verwijderen.
Wanden ontvetten met 014 Euroclean zoals hierboven beschreven.
Na droging, de ondergrond voorstrijken met 051 Europrimer Quartz.
Egaliseren met 957 Wandoquick of 955 Wandostuc.
Na 24 uur de wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbe-
stendige pastategellijm van Forbo Eurocol op basis van acrylaatdispersie.

C. Betonemaille schaven
Bij veel uitstekende punten en/of een onbetrouwbare hechting (bijv. 
verschillende verlagen), ondergrond eerst schaven met een betonschaaf. 
Gebruik een industriestofzuiger en maak het betonemaille na het schaven 
goed stofvrij. Voorstrijken met 099 Dispersieprimer, egaliseren met 658 
Wandoforte, 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. Wandtegels verlijmen 
met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm van Eurocol 
op basis van acrylaatdispersie.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Bij directe verlijming van zware tegelsoorten kunt u met een vlakspaan 

een raaplaag van de lijm of 051 Europrimer Quartz aanbrengen om 
mogelijk zakkende tegels te voorkomen. 

• Schaven van het betonemaille is de meest betrouwbare manier om het 
wandoppervlak voor te behandelen.

• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 
alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Betonemaille
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Een gevelisolatiesysteem bestaat vaak uit brandvertragende geëxpandeerd 
polystyreen hardschuimplaten. Deze PS-platen worden met behulp van 
hechtmortel in verband, goed aansluitend aangebracht. De platen worden 
met messing en groef c.q. stompe aansluitingen uitgevoerd. Vervolgens 
worden de platen voorzien van pluggen en afgewerkt met een speciale 
mortel en weefselwapening. Zo ontstaat een vochtabsorberende laag van 
± 3 - 3,5 mm, geschikt voor het aanbrengen van tegelwerk.

KRIMP/UITZETTING
Bij buitengevels treden ook thermische lengteveranderingen van het 
tegelwerk op, afhankelijk van de temperatuurverschillen tot 0,7 mm/m¹. 
Temperatuurwisselingen (maximaal ± 80 °C.) zijn afhankelijk van de kleur 
van de tegel. Deze kleur van de tegel (voorkeur reflectiewaarde van ≥ 20) is 
belangrijk in verband met de mate van warmteabsorptie van de tegel.

TEMPERATUUR EN TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Door de geringe laagdikte van ± 3 - 3,5 mm en de per soort verschillende 
samenstelling van de ondergrond, is een goede vochtmeting onmogelijk. 
Daarom moet de gevel voor, tijdens en na het betegelen en voegen tegen 
regeninslag en vuilinwerking worden beschermd. Dit voorkomt problemen 
bij de verwerking, afbinding van de lijm en verkleuring van de voegen. 

TEGEL
• Maximale afmeting per tegel: < 0,09  m² 
• Maximale dikte:  8 - 13  mm
• Maximale gewicht van de tegelafwerking: 25  kg/m2

• Maximale langszijde: 600  mm
• Tegel zoveel mogelijk voorzien van vlakke rugzijde en zonder een te 

sterke profilering.
• De tegelleverancier dient de geschiktheid van de tegel voor de beoogde 

toepassing te garanderen. Aan te raden is om een type ‘ultra gres’ tegel 
toe te passen.

VOEGEN
In verband met de dampdoorlaatbaarheid van het gevelisolatie-systeem, 
dient het totale voegoppervlak tenminste 6 - 9% van het totale betegelde 
oppervlak te bedragen.
Richtlijn voor de aan te houden voegbreedtes bij gegeven 
tegelafmetingen.
100 x 100 mm - 5 mm, 150 x 150 mm - 7 mm, 150 x 600 mm - 8 mm, 
200 x 200 mm - 8 mm, 300 x 300 mm - 8 mm.

EGALISEREN
De ondergrond dient voldoende vlak te zijn voor het aanbrengen van het 
tegelwerk. 

VOORBEHANDELEN
De ondergrond goed stof- en vuilvrij maken en voorstrijken met 099 
Dispersieprimer. 

VERLIJMEN
Tegels verlijmen met 682 Majolicol of 705 Speciaallijm. Teneinde de 682 
Majolicol te kunnen laten afbinden, is het noodzakelijk dat de top van 
de ondergrond vocht absorbeert en het weefsel geheel is ingebed. 
Rechtstreekse zon- en windbelasting zijn nadelig van invloed op de 
open tijd van de lijm. Bescherm het tegelwerk hiertegen gedurende de 
uitvoering.

VOEGEN
Na volledige afbinding van de tegellijm (afhankelijk van de 
weersomstandigheden circa 2 - 4 dagen), bij voorkeur afvoegen met 706 
Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur HP. 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Het project dient ruim van tevoren schriftelijk bij Forbo Eurocol te 

worden aangemeld, zodat een van onze Commercieel-technisch 
adviseurs voor aanvang van de tegelwerkzaamheden de ondergrond kan 
inspecteren.

• Langs de naden van het tegelwerk, bij aansluitingen bij 
gevelonderbrekingen, geveldoorvoeren, aansluitingen op kozijnen en bij 
in- en uitwendige hoeken een open voeg aanhouden van minimaal 7 mm. 

• In het tegelwerk om de 2,5 m¹, zowel horizontaal als verticaal, open 
voegen van minimaal 7 mm aanhouden.

• Open voegen vullen met een daarvoor geschikte, blijvend elastische kit, 
met een duurzaam vervormingsmaximum van minimaal 25%.

• Ondergrond en tegelwerk vanaf het moment van aanbrengen van de 
tegels tot en met de afbinding van het voegmateriaal, inclusief (dilatatie)
kit, beschermen tegen weersinvloeden zoals vochtinslag en vorst om 
een goede afbinding van de gebruikte producten te kunnen garanderen. 
De klimatologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de 
uiteindelijke kwaliteit van het tegelwerk. Werkzaamheden dienen bij 
voorkeur te worden uitgevoerd bij temperaturen vanaf 5° tot max. 25 °C. 
Derhalve is het aan te bevelen om werkzaamheden in het voorjaar te 
laten plaatsvinden.

• Bouwkundige dilataties in de ondergrond geheel doorzetten in het 
tegelwerk, voegbreedtes volgens opgave van constructeur.

• Onder het maaiveld isolatie en tegelwerk beschermen tegen het 
indringen van vocht door het aanbrengen van een bitumenemulsie. 

Buitengevelisolatie
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Bestaand tegelwerk vormt een prima ondergrond voor nieuwe tegels, mits 
er sprake is van een goede hechting van de oude tegels op de wand. 

KRIMP/UITZETTING
Van krimp of uitzetting is doorgaans geen sprake, behalve op plaatsen 
waar al in het oude tegelwerk scheurvorming is opgetreden, of waar 
dilataties zijn aangebracht. Scheurvorming onderzoeken en zo nodig 
constructieve maatregelen nemen. 

EGALISEREN
Egaliseren is op bestaand tegelwerk meestal niet nodig. Plaatselijke 
onregelmatigheden met een voorstrijklaag van de lijm (zie 
voorbehandeling) uitvlakken. Plaatsen waar tegels zijn verwijderd, 
egaliseren met 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. 

VOORBEHANDELEN
Ondergrond zorgvuldig ontvetten met 014 Euroclean. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde bezem schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Bij sterke vervuiling deze methode een aantal maal herhalen 
of zo nodig de ondergrond schuren of stralen. Bij directe verlijming over 
bestaand tegelwerk kunt u met een vlakspaan een raaplaag van de lijm of 
051 Europrimer Quartz aanbrengen. Na droging is de ondergrond geschikt 
voor verlijming.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. Op bestaand 
tegelwerk kunnen absorberende wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd 
worden met een pastalijm. Indien de tegels groter zijn of van het type 
vloertegels dan dient men over te stappen op een cementgebonden 
poedertegellijm zoals 705 Speciaallijm of 765 Ecolight.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Bestaand wandtegelwerk 
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Een gevelisolatiesysteem bestaat vaak uit brandvertragende geëxpandeerd 
polystyreen hardschuimplaten. Deze PS-platen worden met behulp van 
hechtmortel in verband, goed aansluitend aangebracht. De platen worden 
met messing en groef c.q. stompe aansluitingen uitgevoerd. Vervolgens 
worden de platen voorzien van pluggen en afgewerkt met een speciale 
mortel en weefselwapening. Zo ontstaat een vochtabsorberende laag van 
± 3 - 3,5 mm, geschikt voor het aanbrengen van tegelwerk.

KRIMP/UITZETTING
Bij buitengevels treden ook thermische lengteveranderingen van het 
tegelwerk op, afhankelijk van de temperatuurverschillen tot 0,7 mm/m¹. 
Temperatuurwisselingen (maximaal ± 80 °C.) zijn afhankelijk van de kleur 
van de tegel. Deze kleur van de tegel (voorkeur reflectiewaarde van ≥ 20) is 
belangrijk in verband met de mate van warmteabsorptie van de tegel.

TEMPERATUUR EN TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Door de geringe laagdikte van ± 3 - 3,5 mm en de per soort verschillende 
samenstelling van de ondergrond, is een goede vochtmeting onmogelijk. 
Daarom moet de gevel voor, tijdens en na het betegelen en voegen tegen 
regeninslag en vuilinwerking worden beschermd. Dit voorkomt problemen 
bij de verwerking, afbinding van de lijm en verkleuring van de voegen. 

TEGEL
• Maximale afmeting per tegel: < 0,09  m² 
• Maximale dikte:  8 - 13  mm
• Maximale gewicht van de tegelafwerking: 25  kg/m2

• Maximale langszijde: 600  mm
• Tegel zoveel mogelijk voorzien van vlakke rugzijde en zonder een te 

sterke profilering.
• De tegelleverancier dient de geschiktheid van de tegel voor de beoogde 

toepassing te garanderen. Aan te raden is om een type ‘ultra gres’ tegel 
toe te passen.

VOEGEN
In verband met de dampdoorlaatbaarheid van het gevelisolatie-systeem, 
dient het totale voegoppervlak tenminste 6 - 9% van het totale betegelde 
oppervlak te bedragen.
Richtlijn voor de aan te houden voegbreedtes bij gegeven 
tegelafmetingen.
100 x 100 mm - 5 mm, 150 x 150 mm - 7 mm, 150 x 600 mm - 8 mm, 
200 x 200 mm - 8 mm, 300 x 300 mm - 8 mm.

EGALISEREN
De ondergrond dient voldoende vlak te zijn voor het aanbrengen van het 
tegelwerk. 

VOORBEHANDELEN
De ondergrond goed stof- en vuilvrij maken en voorstrijken met 099 
Dispersieprimer. 

VERLIJMEN
Tegels verlijmen met 682 Majolicol of 705 Speciaallijm. Teneinde de 682 
Majolicol te kunnen laten afbinden, is het noodzakelijk dat de top van 
de ondergrond vocht absorbeert en het weefsel geheel is ingebed. 
Rechtstreekse zon- en windbelasting zijn nadelig van invloed op de 
open tijd van de lijm. Bescherm het tegelwerk hiertegen gedurende de 
uitvoering.

VOEGEN
Na volledige afbinding van de tegellijm (afhankelijk van de 
weersomstandigheden circa 2 - 4 dagen), bij voorkeur afvoegen met 706 
Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur HP. 

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Het project dient ruim van tevoren schriftelijk bij Forbo Eurocol te 

worden aangemeld, zodat een van onze Commercieel-technisch 
adviseurs voor aanvang van de tegelwerkzaamheden de ondergrond kan 
inspecteren.

• Langs de naden van het tegelwerk, bij aansluitingen bij 
gevelonderbrekingen, geveldoorvoeren, aansluitingen op kozijnen en bij 
in- en uitwendige hoeken een open voeg aanhouden van minimaal 7 mm. 

• In het tegelwerk om de 2,5 m¹, zowel horizontaal als verticaal, open 
voegen van minimaal 7 mm aanhouden.

• Open voegen vullen met een daarvoor geschikte, blijvend elastische kit, 
met een duurzaam vervormingsmaximum van minimaal 25%.

• Ondergrond en tegelwerk vanaf het moment van aanbrengen van de 
tegels tot en met de afbinding van het voegmateriaal, inclusief (dilatatie)
kit, beschermen tegen weersinvloeden zoals vochtinslag en vorst om 
een goede afbinding van de gebruikte producten te kunnen garanderen. 
De klimatologische omstandigheden gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden, maar ook daarna, zijn in grote mate bepalend voor de 
uiteindelijke kwaliteit van het tegelwerk. Werkzaamheden dienen bij 
voorkeur te worden uitgevoerd bij temperaturen vanaf 5° tot max. 25 °C. 
Derhalve is het aan te bevelen om werkzaamheden in het voorjaar te 
laten plaatsvinden.

• Bouwkundige dilataties in de ondergrond geheel doorzetten in het 
tegelwerk, voegbreedtes volgens opgave van constructeur.

• Onder het maaiveld isolatie en tegelwerk beschermen tegen het 
indringen van vocht door het aanbrengen van een bitumenemulsie. 

Buitengevelisolatie
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WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Bestaand tegelwerk vormt een prima ondergrond voor nieuwe tegels, mits 
er sprake is van een goede hechting van de oude tegels op de wand. 

KRIMP/UITZETTING
Van krimp of uitzetting is doorgaans geen sprake, behalve op plaatsen 
waar al in het oude tegelwerk scheurvorming is opgetreden, of waar 
dilataties zijn aangebracht. Scheurvorming onderzoeken en zo nodig 
constructieve maatregelen nemen. 

EGALISEREN
Egaliseren is op bestaand tegelwerk meestal niet nodig. Plaatselijke 
onregelmatigheden met een voorstrijklaag van de lijm (zie 
voorbehandeling) uitvlakken. Plaatsen waar tegels zijn verwijderd, 
egaliseren met 957 Wandoquick of 955 Wandostuc. 

VOORBEHANDELEN
Ondergrond zorgvuldig ontvetten met 014 Euroclean. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde bezem schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Bij sterke vervuiling deze methode een aantal maal herhalen 
of zo nodig de ondergrond schuren of stralen. Bij directe verlijming over 
bestaand tegelwerk kunt u met een vlakspaan een raaplaag van de lijm of 
051 Europrimer Quartz aanbrengen. Na droging is de ondergrond geschikt 
voor verlijming.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie. Op bestaand 
tegelwerk kunnen absorberende wandtegels tot ca. 30x60 cm nog gelijmd 
worden met een pastalijm. Indien de tegels groter zijn of van het type 
vloertegels dan dient men over te stappen op een cementgebonden 
poedertegellijm zoals 705 Speciaallijm of 765 Ecolight.

VOEGEN
Het tegelwerk afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD 
(beide waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Bestaand wandtegelwerk 
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Beton is samengesteld uit cement, zand, grind en eventuele toevoegingen 
om de kwaliteit en verwerking van de mortelspecie te verbeteren. Een 
betonvloer wordt vaak afgewerkt met een afwerkvloer van zand/cement, 
of anhydriet. Bij speciale toepassingen (werkplaatsen, fabriekshallen etc.) 
wordt de betonvloer direct afgewerkt voor een hoge drukvastheid. Dit 
gebeurt kort na het storten, als de vloer enigszins is opgestijfd. De vloer 
wordt ingestrooid met een toplaagversterkend product en vervolgens 
met een vlindermachine glad afgewerkt. Men spreekt van een gevlinderde 
of monoliet-gestorte betonvloer. Het oppervlak wordt door een curing 
compound (acrylaat- of wasachtige basis) of een folielaag beschermd 
tegen uitdroging.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verharden van de mortelspecie krimpt beton 0,6 mm/m¹. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een totale krimp van 1 mm (1,25 m¹ 
beton) zal resulteren in een boogvorming van ca. 4 cm van het tegelwerk, 
wanneer het tegelwerk niet op de juiste manier is verlijmd. I.v.m. krimp 
dient het beton minimaal 3 maanden oud te zijn alvorens er tegelwerk op 
kan worden aangebracht.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van vloertegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van beton 2 gew. %. Hogere vochtpercentages kunnen 
leiden tot tragere afbinding van de lijm en onregelmatig opkleuren van de 
voegen.

VOORBEHANDELEN
De aanwezigheid van de curing compound controleren en eventueel 
verwijderen door schuren en de vloer stofvrij maken. Vervolgens de vloer 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer om overgebleven stofdelen te 
binden.

EGALISEREN
Voor de benodigde vlakheid van deze vloeren egaliseren met 960 Europlan 
Super of 990 Europlan Direct. De ondergrond eerst voorstrijken met 099 
Dispersieprimer.

VERLIJMEN 
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Eerst met een vlakspaan een aaneengesloten laag van 
ca. 5 mm dik aanbrengen en vervolgens met de voorgeschreven lijmkam 
lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
door te zetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij toepassing buiten de tegels volgens de ‘buttering floating’-methode 
verlijmen met 704 Flextern. Hierbij worden met een lijmkam lijmrillen op 
de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de tegel aangebracht.

VOEGEN
In natte ruimten vloertegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).
Bij toepassing buiten afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur 
HP en in droge ruimten met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
(afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de verticale 
hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Betonvloer

66

WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Tegelelementen zijn platen die als ondergrond voor wandtegels, mozaïek 
en steenstrips, worden aangebracht. Het zijn vaak platen van polystyreen 
hardschuim, voorzien van een met  glasweefsel versterkte mortel of vlies. 
Deze platen zijn geschikt voor wand en vloer afhankelijk van de dikte.

KRIMP/UITZETTING
Bij tegelelementen is er bij normale omstandigheden geen sprake van 
lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Niet van toepassing 

EGALISEREN
De tegelelementen, eventueel i.c.m. pluggen en dotverlijming 
op een dragende ondergrond vlak aanbrengen. Gebruik hiervoor 
een cementgebonden lijm, bijv. 705 Speciaallijm. Een wand van 
tegelelementen is normaal gesproken voldoende vlak om direct 
wandtegels op te verlijmen. Plaatselijke onregelmatigheden, bijvoorbeeld 
de aansluiting van twee elementen, kunnen met tegellijm worden 
uitgevlakt.

VOORBEHANDELEN
Tegelelementen nemen weinig vocht op en hebben een sterke toplaag. 
Voorstrijken met 099 Dispersieprimer is dan ook niet altijd nodig. Wel dient 
de ondergrond zorgvuldig stofvrij te worden gemaakt.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie (zie schema blz. 81). 

Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden dat 
wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid formaat 
hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen worden 
gelijmd. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Tegelelementen
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Beton is samengesteld uit cement, zand, grind en eventuele toevoegingen 
om de kwaliteit en verwerking van de mortelspecie te verbeteren. Een 
betonvloer wordt vaak afgewerkt met een afwerkvloer van zand/cement, 
of anhydriet. Bij speciale toepassingen (werkplaatsen, fabriekshallen etc.) 
wordt de betonvloer direct afgewerkt voor een hoge drukvastheid. Dit 
gebeurt kort na het storten, als de vloer enigszins is opgestijfd. De vloer 
wordt ingestrooid met een toplaagversterkend product en vervolgens 
met een vlindermachine glad afgewerkt. Men spreekt van een gevlinderde 
of monoliet-gestorte betonvloer. Het oppervlak wordt door een curing 
compound (acrylaat- of wasachtige basis) of een folielaag beschermd 
tegen uitdroging.

KRIMP/UITZETTING
Tijdens het verharden van de mortelspecie krimpt beton 0,6 mm/m¹. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een totale krimp van 1 mm (1,25 m¹ 
beton) zal resulteren in een boogvorming van ca. 4 cm van het tegelwerk, 
wanneer het tegelwerk niet op de juiste manier is verlijmd. I.v.m. krimp 
dient het beton minimaal 3 maanden oud te zijn alvorens er tegelwerk op 
kan worden aangebracht.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Voor het verlijmen van vloertegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van beton 2 gew. %. Hogere vochtpercentages kunnen 
leiden tot tragere afbinding van de lijm en onregelmatig opkleuren van de 
voegen.

VOORBEHANDELEN
De aanwezigheid van de curing compound controleren en eventueel 
verwijderen door schuren en de vloer stofvrij maken. Vervolgens de vloer 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer om overgebleven stofdelen te 
binden.

EGALISEREN
Voor de benodigde vlakheid van deze vloeren egaliseren met 960 Europlan 
Super of 990 Europlan Direct. De ondergrond eerst voorstrijken met 099 
Dispersieprimer.

VERLIJMEN 
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Eerst met een vlakspaan een aaneengesloten laag van 
ca. 5 mm dik aanbrengen en vervolgens met de voorgeschreven lijmkam 
lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
door te zetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij toepassing buiten de tegels volgens de ‘buttering floating’-methode 
verlijmen met 704 Flextern. Hierbij worden met een lijmkam lijmrillen op 
de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de tegel aangebracht.

VOEGEN
In natte ruimten vloertegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).
Bij toepassing buiten afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur 
HP en in droge ruimten met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
(afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de verticale 
hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Betonvloer

66

WANDTEGELS

SAMENSTELLING
Tegelelementen zijn platen die als ondergrond voor wandtegels, mozaïek 
en steenstrips, worden aangebracht. Het zijn vaak platen van polystyreen 
hardschuim, voorzien van een met  glasweefsel versterkte mortel of vlies. 
Deze platen zijn geschikt voor wand en vloer afhankelijk van de dikte.

KRIMP/UITZETTING
Bij tegelelementen is er bij normale omstandigheden geen sprake van 
lengteveranderingen.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Niet van toepassing 

EGALISEREN
De tegelelementen, eventueel i.c.m. pluggen en dotverlijming 
op een dragende ondergrond vlak aanbrengen. Gebruik hiervoor 
een cementgebonden lijm, bijv. 705 Speciaallijm. Een wand van 
tegelelementen is normaal gesproken voldoende vlak om direct 
wandtegels op te verlijmen. Plaatselijke onregelmatigheden, bijvoorbeeld 
de aansluiting van twee elementen, kunnen met tegellijm worden 
uitgevlakt.

VOORBEHANDELEN
Tegelelementen nemen weinig vocht op en hebben een sterke toplaag. 
Voorstrijken met 099 Dispersieprimer is dan ook niet altijd nodig. Wel dient 
de ondergrond zorgvuldig stofvrij te worden gemaakt.

VERLIJMEN
Wandtegels verlijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige 
pastategellijm van Eurocol, op basis van acrylaatdispersie (zie schema blz. 81). 

Als algemene richtlijn op plaatmaterialen kan worden aangehouden dat 
wand- en vloertegels tegels tot en met 30x60 cm (of een afgeleid formaat 
hiervan), op absorberende platen, met een pastategellijm kunnen worden 
gelijmd. 
Indien de tegels groter zijn of van het type vloertegels dan dient men 
over te stappen op een cementgebonden poedertegellijm zoals 705 
Speciaallijm of 765 Ecolight. 

VOEGEN
Wandtegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD (beide 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• De in- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels en voegcement, 

alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten 
met een geschikte, blijvend elastische voegkit bijvoorbeeld onze 880 
Euroseal Silicone. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten 
duurzaam afdichten met onze 881 Euroseal PU, een snel afbindende 
afdichtingskit op basis van 2-componenten polyurethaan.

Tegelelementen
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren, waaronder bijv. de bekende 
anhydriet-gietdekvloeren zijn niet meer weg te denken uit de bouw. Deze 
vloeren zijn een alternatief voor met cement dekvloeren en vormen een 
prima ondergrond voor diverse vloerafwerkingen. Voor een optimaal 
resultaat gelden wel enkele belangrijke voorwaarden.

KRIMP/UITZETTING 
Ondanks het feit dat calciumsulfaatvloeren bijna altijd als zelfnivellerende 
gietvloeren worden aangebracht, is er niet meer krimp te verwachten dan 
0,05 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van keramische vloertegels met de gipsgebonden 
725 Alphycol bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van 
de calciumsulfaatgebonden dekvloer 1 gew. %. Voor cementgebonden 
lijmen bedraagt het restvochtpercentage maximaal 0,5 gew. %. Het 
vochtpercentage dient met een zogeheten CM-Gerät te worden 
vastgesteld en mag in een later stadium niet oplopen door vochttransport 
vanuit de constructievloer of door welke invloed ook. Hiervoor dient u 
passende maatregelen te nemen. Hogere vochtpercentages kunnen leiden 
tot tragere afbinding van de lijm en onregelmatig opkleuren van de voegen.

VOORBEHANDELEN
Zwakke, slecht hechtende en vervuilde gedeelten verwijderen, middels 
schuren of borstelen, totdat een toestand wordt bereikt waarop het 
verantwoord is een verdere tegelvloer op aan te brengen. Na het borstelen 
of schuren van de vloer het stof met een industriestofzuiger verwijderen. 
Na het vaststellen van het vochtpercentage, het schuren/borstelen en 
stofvrij maken van de ondergrond, met behulp van een vachtroller de 
calciumsulfaatgebonden dekvloer voorstrijken met 099 Dispersieprimer 
(minimaal 1 uur laten drogen). Zie ook bij de verdere bijzonderheden.

EGALISEREN
Gietvloeren zijn normaliter vlak genoeg om, na de voorbehandeling, 
zonder egaliseren te worden betegeld. Indien nodig, dan na dezelfde 
voorbehandeling egaliseren met 920 Europlan Alphy, een zelfnivellerend 
gipsgebonden egalisatie met een hoge drukvastheid.

VERLIJMEN
• In droge ruimten vloertegels, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 725 Alphycol.
• In natte ruimten geven wij de voorkeur aan het plaatsen van een 

naadloze wateropvang in de vorm van een douchebak en/of ligbad. 
De omringende vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm of voor 
lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek onze 711 Uniflex toepassen 
om doorkleuring van de lijm in de tegels te voorkomen. Vooraf de vloer 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer en geheel insmeren met 685 
Eurocoat of 683 Fibrecoat (zie bijz.). 

• Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en hierbij 
zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer doorzetten. 

VOEGEN
Bij het afvoegen van keramische vloertegels op calciumsulfaatgebonden 
dekvloeren 706 Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine 
WD (alle drie waterdicht en flexibel) toepassen, om vochttoetreding via de 
voegen te voorkomen

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
of 683 Fibrecoat (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

• Zie ook onze folder ‘calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren in sanitaire 
ruimten’.

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer

68

VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
De cementdekvloer wordt als een aardvochtig mengsel van zand, 
cement en water aangebracht en vormt een afwerkvloer voor de (prefab) 
betonnen constructievloer. Bij een afwerkvloer, dikker dan 40 à 50 mm, 
wordt een wapeningsnet geplaatst om krimpscheuren te voorkomen. 
Zodra de afwerkvloer beloopbaar is, wordt deze overgoten met een 
cementpap die met een wisser over de vloer wordt verdeeld, wat de 
toplaag versterkt. Soms wordt onder de cementdekvloer een laag 
thermische isolatie aangebracht. Dan spreekt men van een ‘zwevende 
cementdekvloer’, net als bij toepassing van een folielaag. 

KRIMP/UITZETTING 
De betonnen constructievloer heeft een totale krimp van 0,8 mm/m¹. In 
hoeverre de cementdekvloer een positieve invloed heeft op de werking 
in de constructievloer en dus de schuifspanning op het tegelwerk zal 
verminderen, is niet bekend. Een enkele keer komt het voor dat de dekvloer 
na een bepaalde periode loskomt van de betonvloer. Kenmerkend hiervoor 
is dat de vloer op sommige plekken hol klinkt, zonder dat er verder iets aan 
te zien is.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van vloertegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van een cementdekvloer 4 gew. %.

VOORBEHANDELEN
Cementdekvloer controleren op hol klinkende plekken, deze weghakken 
en opnieuw vullen met zand/cement. Bij bestaande vloeren, tapijt en 
lijmresten zoveel mogelijk verwijderen, stofvrij maken en voorstrijken met 
044 Europrimer Multi. Nieuwe of bestaande vloeren met een enigszins 
afzandend oppervlak voorstrijken met 099 Dispersieprimer. In natte 
ruimten 063 Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat in de kimmen 
aanbrengen

EGALISEREN
Cementdekvloeren zijn doorgaans vlak genoeg om, na een eventuele 
voorbehandeling, rechtstreeks tegels op te verlijmen. Indien nodig, 
egaliseren met 960 Europlan Super of 990 Europlan Direct. In natte 
ruimten eerst egaliseren met 923 Europlan Extreme, alvorens de 
063/685-combinatie of 683 Fibrecoat toe te passen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Eerst met een vlakspaan een aaneengesloten laag van 
ca. 5 mm dik aanbrengen en vervolgens met de voorgeschreven lijmkam 
lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij toepassing buiten de tegels volgens de ‘buttering floating’-methode 
verlijmen met 704 Flextern. Hierbij worden met een lijmkam lijmrillen op 
de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de tegel aangebracht.

VOEGEN
In natte ruimten vloertegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).
Bij toepassing buiten afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur 
HP en in droge ruimten met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
of 683 Fibrecoat (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Cementdekvloer
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren, waaronder bijv. de bekende 
anhydriet-gietdekvloeren zijn niet meer weg te denken uit de bouw. Deze 
vloeren zijn een alternatief voor met cement dekvloeren en vormen een 
prima ondergrond voor diverse vloerafwerkingen. Voor een optimaal 
resultaat gelden wel enkele belangrijke voorwaarden.

KRIMP/UITZETTING 
Ondanks het feit dat calciumsulfaatvloeren bijna altijd als zelfnivellerende 
gietvloeren worden aangebracht, is er niet meer krimp te verwachten dan 
0,05 mm/m¹.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van keramische vloertegels met de gipsgebonden 
725 Alphycol bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van 
de calciumsulfaatgebonden dekvloer 1 gew. %. Voor cementgebonden 
lijmen bedraagt het restvochtpercentage maximaal 0,5 gew. %. Het 
vochtpercentage dient met een zogeheten CM-Gerät te worden 
vastgesteld en mag in een later stadium niet oplopen door vochttransport 
vanuit de constructievloer of door welke invloed ook. Hiervoor dient u 
passende maatregelen te nemen. Hogere vochtpercentages kunnen leiden 
tot tragere afbinding van de lijm en onregelmatig opkleuren van de voegen.

VOORBEHANDELEN
Zwakke, slecht hechtende en vervuilde gedeelten verwijderen, middels 
schuren of borstelen, totdat een toestand wordt bereikt waarop het 
verantwoord is een verdere tegelvloer op aan te brengen. Na het borstelen 
of schuren van de vloer het stof met een industriestofzuiger verwijderen. 
Na het vaststellen van het vochtpercentage, het schuren/borstelen en 
stofvrij maken van de ondergrond, met behulp van een vachtroller de 
calciumsulfaatgebonden dekvloer voorstrijken met 099 Dispersieprimer 
(minimaal 1 uur laten drogen). Zie ook bij de verdere bijzonderheden.

EGALISEREN
Gietvloeren zijn normaliter vlak genoeg om, na de voorbehandeling, 
zonder egaliseren te worden betegeld. Indien nodig, dan na dezelfde 
voorbehandeling egaliseren met 920 Europlan Alphy, een zelfnivellerend 
gipsgebonden egalisatie met een hoge drukvastheid.

VERLIJMEN
• In droge ruimten vloertegels, lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek 

verlijmen met 725 Alphycol.
• In natte ruimten geven wij de voorkeur aan het plaatsen van een 

naadloze wateropvang in de vorm van een douchebak en/of ligbad. 
De omringende vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm of voor 
lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek onze 711 Uniflex toepassen 
om doorkleuring van de lijm in de tegels te voorkomen. Vooraf de vloer 
voorstrijken met 099 Dispersieprimer en geheel insmeren met 685 
Eurocoat of 683 Fibrecoat (zie bijz.). 

• Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en hierbij 
zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer doorzetten. 

VOEGEN
Bij het afvoegen van keramische vloertegels op calciumsulfaatgebonden 
dekvloeren 706 Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine 
WD (alle drie waterdicht en flexibel) toepassen, om vochttoetreding via de 
voegen te voorkomen

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
of 683 Fibrecoat (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

• Zie ook onze folder ‘calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren in sanitaire 
ruimten’.

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
De cementdekvloer wordt als een aardvochtig mengsel van zand, 
cement en water aangebracht en vormt een afwerkvloer voor de (prefab) 
betonnen constructievloer. Bij een afwerkvloer, dikker dan 40 à 50 mm, 
wordt een wapeningsnet geplaatst om krimpscheuren te voorkomen. 
Zodra de afwerkvloer beloopbaar is, wordt deze overgoten met een 
cementpap die met een wisser over de vloer wordt verdeeld, wat de 
toplaag versterkt. Soms wordt onder de cementdekvloer een laag 
thermische isolatie aangebracht. Dan spreekt men van een ‘zwevende 
cementdekvloer’, net als bij toepassing van een folielaag. 

KRIMP/UITZETTING 
De betonnen constructievloer heeft een totale krimp van 0,8 mm/m¹. In 
hoeverre de cementdekvloer een positieve invloed heeft op de werking 
in de constructievloer en dus de schuifspanning op het tegelwerk zal 
verminderen, is niet bekend. Een enkele keer komt het voor dat de dekvloer 
na een bepaalde periode loskomt van de betonvloer. Kenmerkend hiervoor 
is dat de vloer op sommige plekken hol klinkt, zonder dat er verder iets aan 
te zien is.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Voor het verlijmen van vloertegels bedraagt het maximaal toegestane 
vochtpercentage van een cementdekvloer 4 gew. %.

VOORBEHANDELEN
Cementdekvloer controleren op hol klinkende plekken, deze weghakken 
en opnieuw vullen met zand/cement. Bij bestaande vloeren, tapijt en 
lijmresten zoveel mogelijk verwijderen, stofvrij maken en voorstrijken met 
044 Europrimer Multi. Nieuwe of bestaande vloeren met een enigszins 
afzandend oppervlak voorstrijken met 099 Dispersieprimer. In natte 
ruimten 063 Euroband i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat in de kimmen 
aanbrengen

EGALISEREN
Cementdekvloeren zijn doorgaans vlak genoeg om, na een eventuele 
voorbehandeling, rechtstreeks tegels op te verlijmen. Indien nodig, 
egaliseren met 960 Europlan Super of 990 Europlan Direct. In natte 
ruimten eerst egaliseren met 923 Europlan Extreme, alvorens de 
063/685-combinatie of 683 Fibrecoat toe te passen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Eerst met een vlakspaan een aaneengesloten laag van 
ca. 5 mm dik aanbrengen en vervolgens met de voorgeschreven lijmkam 
lijmrillen trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij toepassing buiten de tegels volgens de ‘buttering floating’-methode 
verlijmen met 704 Flextern. Hierbij worden met een lijmkam lijmrillen op 
de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de tegel aangebracht.

VOEGEN
In natte ruimten vloertegels afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).
Bij toepassing buiten afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD of 716 Eurodur 
HP en in droge ruimten met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband 
of 683 Fibrecoat (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Cementdekvloer
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Met vloerelementen kunnen oude, uitgelopen of koude vloeren 
in één bewerking worden voorzien van de nodige warmte- en/of 
geluidsisolatie en tegelijk vlak worden afgewerkt voor het aanbrengen 
van vloerbedekking zoals keramische tegels. Vloerelementen bestaan 
uit twee ten opzichte van elkaar ‘verschoven’ verlijmde gipsvezel- of 
calciumsilicaatplaten, waardoor rondom een ‘lip’ van 50 mm over steekt. 
Met deze lip worden de platen met schroeven en montagelijm met elkaar 
verbonden. Aan de onderzijde zijn de vloerplaten eventueel voorzien van 
een isolatielaag van polystyreen of minerale wol. 

KRIMP/UITZETTING 
Uitzetting en krimp van de elementen vindt alleen plaats wanneer er 
sprake is van vochttoetreding.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Het vochtpercentage is door de materiaalsamenstelling alleen door de 
leverancier te meten. Om te veel krimp of uitzetting te voorkomen, is het 
belangrijk dat de platen op de bouwplaats droog worden opgeslagen en 
verwerkt, voordat het tegelwerk wordt aangebracht.

VOORBEHANDELEN
De vloerelementen dienen volgens voorschriften van de leverancier te zijn 
gelegd. Indien de elementen goed schoon en stofvrij zijn, is er in droge 
ruimten geen voorbehandeling nodig. In natte ruimten de elementen 
volledig voorstrijken met 685 Eurocoat en de wand/vloeraansluitingen 
afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat.

EGALISEREN
De vloerelementen zijn voldoende vlak en behoeven niet te worden 
geëgaliseerd. Eventuele onregelmatigheden met tegellijm met behulp van 
een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam, lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten. 

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
In natte en droge ruimten na minimaal 48 uur droging, afvoegen met 706 
Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Op vloerelementen kunnen vloertegels worden toegepast van maximaal 

30x30 cm. Grotere tegels brengen risico met zich mee. Om deze risico’s 
te verkleinen de vloer voorzien van 2 haaks op elkaar aangebrachte lagen 
685 Eurocoat of 730 Isoflex. 

• Er zal altijd een ligbad en/of douchebak moeten worden toegepast als 
naadloze wateropvang. Afvoerputten in de vloer zijn risicovol wat betreft 
lekkage.

• Bij tegelwerk de wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden 
van tegels en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een 
blijvend elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen 
tegelwerk en wand ook afwerken met een plint. In natte ruimten de kim 
afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Vloerelementen
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Een houten vloer is doorgaans opgebouwd uit een balklaag, afgewerkt 
met een laag multiplex of vloerdelen. Afhankelijk van de opbouw 
(dikte balklaag, hart-op-hart-afstand) plaatst u voor het tegelwerk eerst 
een plaatmateriaal met een dikte van 12 - 18 mm. In verband met de 
vochtgevoeligheid van hout raden wij dit af om te gebruiken in badkamers. 
Hiervoor zijn goede cementgebonden platen verkrijgbaar. Tegelwerk is 
een harde vormvaste afwerking die een goede starre ondergrond vereist. 
Raadpleeg bij twijfel onze afdeling Technische Adviezen.

KRIMP/UITZETTING 
Krimp en uitzetting treden slechts op door vochtopname en droging, dus 
de vloer dient zo droog mogelijk te blijven. Houd tussen de platen en langs 
de plint 2 mm vrij om de werking van de platen te kunnen opvangen. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Er geldt geen acceptabel vochtpercentage voor multiplex. Het oppervlak 
dient droog te zijn en geen vochtplekken te vertonen.

VOORBEHANDELEN
De vloerplaten op de ondervloer schroeven (onderlinge afstand schroeven 
ca. 30 cm) en vervolgens de vloer zorgvuldig stofvrij maken. Tapijt- en 
lijmresten op bestaande houten vloeren zoveel mogelijk verwijderen. De 
vloer hierna stofvrij maken en voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 099 
Dispersieprimer.

EGALISEREN
Multiplex ondergronden zijn doorgaans voldoende vlak om rechtstreeks 
vloertegels op te verlijmen. Eventuele onregelmatigheden in de vloer 
kunnen worden geëgaliseerd door een dun laagje van de toe te passen 
lijmsoort aan te brengen of geheel in een minimale laagdikte van 3 mm te 
egaliseren met 990 Europlan Direct versterkt met 811 Renovezels.

VERLIJMEN
• Vloertegels verlijmen met 708 Tegellijm Super of 705 Speciaallijm.
• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex, om 

doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
Na minimaal 24 - 48 uur droging, afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Om problemen door lekkage te voorkomen, dient er bij houten vloeren 

altijd gebruik te worden gemaakt van een douchebak en/of ligbad. 
Afvoerputten in de vloer zijn risicovol wat betreft lekkage.

• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 
naar onze productinformatiebladen.

• Op houten ondergronden kunnen vloertegels worden toegepast van 
maximaal 30x30 cm. Grotere tegels brengen risico met zich mee. Om 
deze risico’s te verkleinen, de vloer voorzien van 2 haaks op elkaar 
aangebrachte lagen 685 Eurocoat, 683 Fibrecoat of 730 Isoflex. 

• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 
en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit of afwerken met een plint.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk

Houten vloer
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Met vloerelementen kunnen oude, uitgelopen of koude vloeren 
in één bewerking worden voorzien van de nodige warmte- en/of 
geluidsisolatie en tegelijk vlak worden afgewerkt voor het aanbrengen 
van vloerbedekking zoals keramische tegels. Vloerelementen bestaan 
uit twee ten opzichte van elkaar ‘verschoven’ verlijmde gipsvezel- of 
calciumsilicaatplaten, waardoor rondom een ‘lip’ van 50 mm over steekt. 
Met deze lip worden de platen met schroeven en montagelijm met elkaar 
verbonden. Aan de onderzijde zijn de vloerplaten eventueel voorzien van 
een isolatielaag van polystyreen of minerale wol. 

KRIMP/UITZETTING 
Uitzetting en krimp van de elementen vindt alleen plaats wanneer er 
sprake is van vochttoetreding.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Het vochtpercentage is door de materiaalsamenstelling alleen door de 
leverancier te meten. Om te veel krimp of uitzetting te voorkomen, is het 
belangrijk dat de platen op de bouwplaats droog worden opgeslagen en 
verwerkt, voordat het tegelwerk wordt aangebracht.

VOORBEHANDELEN
De vloerelementen dienen volgens voorschriften van de leverancier te zijn 
gelegd. Indien de elementen goed schoon en stofvrij zijn, is er in droge 
ruimten geen voorbehandeling nodig. In natte ruimten de elementen 
volledig voorstrijken met 685 Eurocoat en de wand/vloeraansluitingen 
afdichten met 063 Euroband, i.c.m. 685 Eurocoat.

EGALISEREN
De vloerelementen zijn voldoende vlak en behoeven niet te worden 
geëgaliseerd. Eventuele onregelmatigheden met tegellijm met behulp van 
een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam, lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten. 

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
In natte en droge ruimten na minimaal 48 uur droging, afvoegen met 706 
Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie 
waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Op vloerelementen kunnen vloertegels worden toegepast van maximaal 

30x30 cm. Grotere tegels brengen risico met zich mee. Om deze risico’s 
te verkleinen de vloer voorzien van 2 haaks op elkaar aangebrachte lagen 
685 Eurocoat of 730 Isoflex. 

• Er zal altijd een ligbad en/of douchebak moeten worden toegepast als 
naadloze wateropvang. Afvoerputten in de vloer zijn risicovol wat betreft 
lekkage.

• Bij tegelwerk de wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden 
van tegels en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een 
blijvend elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen 
tegelwerk en wand ook afwerken met een plint. In natte ruimten de kim 
afdichten met 685 Eurocoat, i.c.m. 063 Euroband.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Vloerelementen
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Een houten vloer is doorgaans opgebouwd uit een balklaag, afgewerkt 
met een laag multiplex of vloerdelen. Afhankelijk van de opbouw 
(dikte balklaag, hart-op-hart-afstand) plaatst u voor het tegelwerk eerst 
een plaatmateriaal met een dikte van 12 - 18 mm. In verband met de 
vochtgevoeligheid van hout raden wij dit af om te gebruiken in badkamers. 
Hiervoor zijn goede cementgebonden platen verkrijgbaar. Tegelwerk is 
een harde vormvaste afwerking die een goede starre ondergrond vereist. 
Raadpleeg bij twijfel onze afdeling Technische Adviezen.

KRIMP/UITZETTING 
Krimp en uitzetting treden slechts op door vochtopname en droging, dus 
de vloer dient zo droog mogelijk te blijven. Houd tussen de platen en langs 
de plint 2 mm vrij om de werking van de platen te kunnen opvangen. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE 
Er geldt geen acceptabel vochtpercentage voor multiplex. Het oppervlak 
dient droog te zijn en geen vochtplekken te vertonen.

VOORBEHANDELEN
De vloerplaten op de ondervloer schroeven (onderlinge afstand schroeven 
ca. 30 cm) en vervolgens de vloer zorgvuldig stofvrij maken. Tapijt- en 
lijmresten op bestaande houten vloeren zoveel mogelijk verwijderen. De 
vloer hierna stofvrij maken en voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 099 
Dispersieprimer.

EGALISEREN
Multiplex ondergronden zijn doorgaans voldoende vlak om rechtstreeks 
vloertegels op te verlijmen. Eventuele onregelmatigheden in de vloer 
kunnen worden geëgaliseerd door een dun laagje van de toe te passen 
lijmsoort aan te brengen of geheel in een minimale laagdikte van 3 mm te 
egaliseren met 990 Europlan Direct versterkt met 811 Renovezels.

VERLIJMEN
• Vloertegels verlijmen met 708 Tegellijm Super of 705 Speciaallijm.
• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex, om 

doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
Na minimaal 24 - 48 uur droging, afvoegen met 706 Speciaalvoeg WD, 712 
Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie waterdicht en flexibel).

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Om problemen door lekkage te voorkomen, dient er bij houten vloeren 

altijd gebruik te worden gemaakt van een douchebak en/of ligbad. 
Afvoerputten in de vloer zijn risicovol wat betreft lekkage.

• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 
naar onze productinformatiebladen.

• Op houten ondergronden kunnen vloertegels worden toegepast van 
maximaal 30x30 cm. Grotere tegels brengen risico met zich mee. Om 
deze risico’s te verkleinen, de vloer voorzien van 2 haaks op elkaar 
aangebrachte lagen 685 Eurocoat, 683 Fibrecoat of 730 Isoflex. 

• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 
en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit of afwerken met een plint.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk

Houten vloer
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Kanaalplaatvloeren bestaan meestal uit voorgespannen betonelementen 
van 1.200 mm breed, met gewichtsbesparende kanalen. De voegen 
(kelken) tussen deze vloeren worden afgewerkt met constructief 
beton (meestal Spramex). Indien deze vloeren worden voorzien 
van een harde afwerking, zoals keramische tegels dan adviseren de 
leveranciers om een drukverdelende laag aan te brengen van minimaal 
50 mm dik. Badkamervloeren worden vaak opgestort om er leidingen 
en het aardingsnet in weg te werken. Voor tegelvloeren is vaak een 
krimpverdelend wapeningsnet nodig, tegelijk het aardingsnet van de 
badkamer.

KRIMP/UITZETTING
In het werk gestorte betonvloeren hebben een totale krimp van 0,8 mm/
m¹. Bij kanaalplaten is de krimp vóór verwerking al grotendeels uitgewerkt, 
waardoor de totale vervorming veel geringer is. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Dit is afhankelijk van het type dekvloer. Voor het verlijmen van 
vloertegels bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van een 
cementdekvloer 4 gew. % en van een calciumsulfaatgebonden dekvloer 
0,5 - 1 gew. %.

VOORBEHANDELEN
Afhankelijk van het type afwerking: zie de adviezen bij cementdekvloer 
(blz. 68) en calciumsulfaatgebonden dekvloer (blz. 69).
Belangrijk
Waar direct sproeiwater op de tegelvloer komt, moeten alle sparingen, 
leidingdoorvoeren, aansluitingen e.d. zorgvuldig zijn afgedicht. Wij 
adviseren om leidingen zoveel mogelijk via andere ruimtes te leiden 
en niet over de badkamervloer. Dit ten behoeve van een deugdelijke 
kimafdichting en het voorkomen van mogelijke lekkages. Wij geven in 
badkamers de voorkeur aan een gesmeerde zand/cementdekvloer zodat 
hierop een deugdelijke kimafdichting kan worden aangebracht en de 
tegels worden gelijmd. 

EGALISEREN
Kanaalplaatvloeren worden afgewerkt met een cement- of 
calciumsulfaatgebonden dekvloer. Voor het egaliseren van deze 
ondergronden zie het betreffende advies.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten. 

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij een buiten toepassing de tegels volgens de ‘buttering floating’-
methode verlijmen met 704 Flextern. Bij deze methode worden met een 
lijmkam lijmrillen op de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de 
tegel aangebracht.

VOEGEN 
• In natte ruimten na minimaal 24 uur droging, afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine (alle drie 
waterdicht en flexibel).

• In droge ruimten kunt u volstaan met 692 Voegenbreed. Bij toepassing 
buiten bij voorkeur afvoegen met 716 Eurodur HP of 706 Speciaalvoeg WD.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

• Dit advies geldt doorgaans ook voor andere vrijdragende systeemvloeren, 
zoals combinatievloeren, ribbenvloeren, ribcassettevloeren e.d. 

Kanaalplaatvloeren
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Bestaand tegelwerk vormt een prima ondergrond voor nieuwe tegels, mits 
er sprake is van een goede hechting van de oude tegels op de vloer. Deze 
vorm van tegelwerk kan snel en goedkoop worden uitgevoerd.

KRIMP/UITZETTING
Van krimp of uitzetting is doorgaans geen sprake, behalve op plaatsen 
waar al in het oude tegelwerk scheurvorming is opgetreden, of waar 
dilataties zijn aangebracht.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Niet van toepassing. 

VOORBEHANDELEN
Ondergrond goed controleren op loszittende tegels en scheurvorming. 
Losse tegels verwijderen en scheuren constructief behandelen en 
eventueel dilataties doorzetten in de nieuwe tegelvloer. Hierna bestaand 
tegelwerk goed vet- en vuilvrij maken met 014 Euroclean. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde bezem schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Bij sterke vervuiling deze methode een aantal maal herhalen 
of zo nodig de ondergrond schuren of stralen. Bij bepaalde toepassingen 
kan het noodzakelijk zijn om de ondergrond te voorzien van een laag 051 
Europrimer Quartz.

EGALISEREN
Een bestaande tegelvloer die onvoldoende vlak is of waar gedeeltelijk 
tegels zijn verwijderd, kan worden geëgaliseerd met 990 Europlan Direct. 
Gebruik in de badkamer 923 Europlan Extreme. Kleine onregelmatigheden 
kunnen ook worden geëgaliseerd door een dun laagje van de toe te 
passen lijmsoort aan te brengen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
• In natte ruimten na minimaal 24 uur droging, afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie 
waterdicht en flexibel). Tegelvloeren waarop intensief verkeer plaatsvindt 
(winkels, trappenhuizen e.d.) afvoegen met 716 Eurodur HP.

• In droge ruimten kunt u volstaan met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat/063 Euroband of 
683 Fibrecoat, (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Bestaande tegelvloer (binnen)
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VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Kanaalplaatvloeren bestaan meestal uit voorgespannen betonelementen 
van 1.200 mm breed, met gewichtsbesparende kanalen. De voegen 
(kelken) tussen deze vloeren worden afgewerkt met constructief 
beton (meestal Spramex). Indien deze vloeren worden voorzien 
van een harde afwerking, zoals keramische tegels dan adviseren de 
leveranciers om een drukverdelende laag aan te brengen van minimaal 
50 mm dik. Badkamervloeren worden vaak opgestort om er leidingen 
en het aardingsnet in weg te werken. Voor tegelvloeren is vaak een 
krimpverdelend wapeningsnet nodig, tegelijk het aardingsnet van de 
badkamer.

KRIMP/UITZETTING
In het werk gestorte betonvloeren hebben een totale krimp van 0,8 mm/
m¹. Bij kanaalplaten is de krimp vóór verwerking al grotendeels uitgewerkt, 
waardoor de totale vervorming veel geringer is. 

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Dit is afhankelijk van het type dekvloer. Voor het verlijmen van 
vloertegels bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van een 
cementdekvloer 4 gew. % en van een calciumsulfaatgebonden dekvloer 
0,5 - 1 gew. %.

VOORBEHANDELEN
Afhankelijk van het type afwerking: zie de adviezen bij cementdekvloer 
(blz. 68) en calciumsulfaatgebonden dekvloer (blz. 69).
Belangrijk
Waar direct sproeiwater op de tegelvloer komt, moeten alle sparingen, 
leidingdoorvoeren, aansluitingen e.d. zorgvuldig zijn afgedicht. Wij 
adviseren om leidingen zoveel mogelijk via andere ruimtes te leiden 
en niet over de badkamervloer. Dit ten behoeve van een deugdelijke 
kimafdichting en het voorkomen van mogelijke lekkages. Wij geven in 
badkamers de voorkeur aan een gesmeerde zand/cementdekvloer zodat 
hierop een deugdelijke kimafdichting kan worden aangebracht en de 
tegels worden gelijmd. 

EGALISEREN
Kanaalplaatvloeren worden afgewerkt met een cement- of 
calciumsulfaatgebonden dekvloer. Voor het egaliseren van deze 
ondergronden zie het betreffende advies.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten. 

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

• Bij een buiten toepassing de tegels volgens de ‘buttering floating’-
methode verlijmen met 704 Flextern. Bij deze methode worden met een 
lijmkam lijmrillen op de ondergrond, en met een vlakspaan lijm op de 
tegel aangebracht.

VOEGEN 
• In natte ruimten na minimaal 24 uur droging, afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine (alle drie 
waterdicht en flexibel).

• In droge ruimten kunt u volstaan met 692 Voegenbreed. Bij toepassing 
buiten bij voorkeur afvoegen met 716 Eurodur HP of 706 Speciaalvoeg WD.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

• Dit advies geldt doorgaans ook voor andere vrijdragende systeemvloeren, 
zoals combinatievloeren, ribbenvloeren, ribcassettevloeren e.d. 

Kanaalplaatvloeren

72

VLOERTEGELS

SAMENSTELLING
Bestaand tegelwerk vormt een prima ondergrond voor nieuwe tegels, mits 
er sprake is van een goede hechting van de oude tegels op de vloer. Deze 
vorm van tegelwerk kan snel en goedkoop worden uitgevoerd.

KRIMP/UITZETTING
Van krimp of uitzetting is doorgaans geen sprake, behalve op plaatsen 
waar al in het oude tegelwerk scheurvorming is opgetreden, of waar 
dilataties zijn aangebracht.

TOEGESTAAN VOCHTPERCENTAGE
Niet van toepassing. 

VOORBEHANDELEN
Ondergrond goed controleren op loszittende tegels en scheurvorming. 
Losse tegels verwijderen en scheuren constructief behandelen en 
eventueel dilataties doorzetten in de nieuwe tegelvloer. Hierna bestaand 
tegelwerk goed vet- en vuilvrij maken met 014 Euroclean. Eventueel 
hardnekkig vuil en vet met een harde bezem schrobben. Vervolgens de 
vervuiling opnemen met een katoenen doek en de ondergrond volledig 
laten drogen. Bij sterke vervuiling deze methode een aantal maal herhalen 
of zo nodig de ondergrond schuren of stralen. Bij bepaalde toepassingen 
kan het noodzakelijk zijn om de ondergrond te voorzien van een laag 051 
Europrimer Quartz.

EGALISEREN
Een bestaande tegelvloer die onvoldoende vlak is of waar gedeeltelijk 
tegels zijn verwijderd, kan worden geëgaliseerd met 990 Europlan Direct. 
Gebruik in de badkamer 923 Europlan Extreme. Kleine onregelmatigheden 
kunnen ook worden geëgaliseerd door een dun laagje van de toe te 
passen lijmsoort aan te brengen.

VERLIJMEN
• In droge en natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaallijm 

of 765 Ecolight. Bij het lijmen met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen 
trekken. Hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer 
doorzetten.

• Lichtgekleurd natuursteen en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex of 
720 Unicol, om doorkleuring in de tegels te voorkomen.

VOEGEN
• In natte ruimten na minimaal 24 uur droging, afvoegen met 706 

Speciaalvoeg WD, 712 Eurocolour Wood WD of 717 Eurofine WD (alle drie 
waterdicht en flexibel). Tegelvloeren waarop intensief verkeer plaatsvindt 
(winkels, trappenhuizen e.d.) afvoegen met 716 Eurodur HP.

• In droge ruimten kunt u volstaan met 692 Voegenbreed.

VERDERE BIJZONDERHEDEN
• Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij u 

naar onze productinformatiebladen.
• Wand/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels 

en voegmateriaal en afkitten met 880 Euroseal Silicone, een blijvend 
elastische voegkit. In droge ruimten kunt u de naad tussen tegelwerk en 
wand ook afwerken met een plint.

• In natte ruimten de kim afdichten met 685 Eurocoat/063 Euroband of 
683 Fibrecoat, (afhankelijk van de omstandigheden eventueel ook de 
verticale hoekaansluiting).

• Dilataties in de ondergrond respecteren en rechtlijnig doorzetten in het 
tegelwerk.

Bestaande tegelvloer (binnen)
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1. AANMAKEN EN RIJPEN
De juiste hoeveelheid aanmaakwater is belangrijk voor de waterdichtheid, sterkte en kleur van 
de voeg. Raadpleeg hiervoor altijd de verpakking. De voegmortel mechanisch aanmaken met 
een laag toerental. Na het mengen de mortel enige minuten laten rijpen, zodat de toegevoegde 
kunststofbindmiddelen zich goed laten opnemen in de mortel. Hierna de mortel nogmaals kort 
mengen.

2. VOEGEN
De mortel met een geschikte inwasspaan binnen de aangegeven tijd vol en zat diagonaal in 
de voegen aanbrengen. Houd over het algemeen een minimale voegbreedte van 2 mm voor 
wanden en 3 mm voor vloeren. Vermijd holle ruimten (lucht) onder het verse voegmateriaal. 
Deze kunnen na droging gaatjes veroorzaken in de voeg. Overtollig voegmateriaal direct van het 
tegelwerk verwijderen. Dit gaat eenvoudiger met een inwasspaan met scherpe kanten.

3. VOORSPONZEN
Nadat de voegmortel voldoende is aangetrokken (vingerproef), eerst het hele tegelwerk met een 
licht vochtige handspons of sponsplank bevochtigen en 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de 
achtergebleven voegmortel op het tegelwerk losweken. Vervolgens met een draaiende beweging 
en met lichte druk, de waas lospoetsen van de tegel. Spoel de spons regelmatig uit en gebruik 
alle kanten van de spons. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. een sponsplank deze grondig 
droogrollen. Gebruik bij hoge omgevingstemperaturen, grote oppervlakken of zogenaamde reliëf 
tegels een emulgeerpad (scotch bright) om de sluier los te maken van de tegel.

4. VOEGEN CORRIGEREN
Eerst de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken zodat elke voeg goed wordt 
geraakt. Op deze wijze worden alle voegen nabevochtigd en zal er een gelijkmatig afbindproces 
plaatsvinden. Het beste resultaat wordt verkregen met een handspons. Spoel ook hierbij de 
spons regelmatig uit en gebruik alle kanten van de spons. Gebruik hierbij zo min mogelijk water.

5. SCHOONSPONZEN
Na de voegen gecorrigeerd te hebben, het gehele tegelwerk diagonaal schoonsponzen. 
Tip: Gebruik bij voorkeur twee sponzen en twee sponsbakken. Een om te emulgeren 
(voorsponzen) en een ander om te sponzen met schoon water. Ca. 60 minuten na het voegen, 
het tegelwerk nasponzen (handspons) waarbij alle voegen worden geraakt. Met dit nasponzen 
verwijder je lichtere bestanddelen van de top van de voeg en daarmee de vervuiling. Het 
resultaat is een egaal gekleurde voeg.

6. NABEHANDELING
Na droging de nog eventueel aanwezige cementsluier op het tegelwerk met een schone, droge 
doek verwijderen. Bij een te snelle droging van de voegspecie door bijv. warmte, tocht e.d. dient 
de voeg een of meerdere malen na-bevochtigd te worden.

VOEGEN

Een perfecte voeg in zes stappen
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EGALISEREN

TEGELS VOEGEN

1. STOFFIGE ONDERGROND
Als de ondervloer ook na grondig stofzuigen stoffig of zanderig blijft, advi-
seren wij altijd een voorstrijklaag aan te brengen met een Eurocol-primer. 
Deze versterkt de ondervloer en aanwezige stofdeeltjes worden gebon-
den. Deze primer heeft nog een voordeel: de voorstrijklaag zorgt ervoor dat 
de egalisatie beter uitvloeit. Deze omstandigheden komen met name voor 
bij nieuwe anhydriet- en zand-cementvloeren, maar ook in de renovatie.

2. STERK ZUIGENDE ONDERGROND
Ondervloeren met een lagere druksterkte zijn minder verdicht, poreuzer 
en mede hierdoor zeer sterk zuigend. Ook onder deze omstandigheden 
schrijven wij een Eurocol-voorstrijkmiddel voor. Dit voorkomt een te grote 
en snelle vochtonttrekking uit de egalisatielaag, waardoor het vloeivermo-
gen afneemt. Bij niet voorstrijken bestaat het risico dat de egalisatielaag 
niet strak wordt, of dat je zelfs een tweede laag moet aanbrengen. Ook kan 
de egalisatie door een te snelle droging ‘verbranden’.

3. HOUTEN ONDERVLOEREN
Bij een houten ondervloer is er geen discussie mogelijk: altijd voorstrijken! 
Hiermee voorkom je dat het vocht uit de egalisatiemassa in de houtvezel 
kan trekken. Zodra dit gebeurt, kan de houten ondervloer gaan ‘werken’ 

Het uiterlijk van de voeg kan het tegelwerk maken en breken. 
De voeg heeft ook een doorslaggevende functie in de kwaliteit 
van het tegelwerk. Het vormt samen met de tegel en kitvoeg de 
eerste waterkering en is daarmee een belangrijke schakel in de 
waterdichtheid van het tegelwerk. Het is dus ook in technisch 
opzicht van groot belang om voldoende tijd en aandacht aan het 
voegwerk te schenken.

ZORG ALTIJD VOOR SCHOON EN STRAK GEREEDSCHAP
Gebruik een schone inwasspaan met scherpe kanten. Dit verwijdert 
makkelijker overtollig voegmateriaal van de tegels en zorgt voor vollere 
voegen. Zorg voor schoon aanmaakwater. Water met cementrestanten 
zorgt direct voor een snellere reactie van de mortel en dus voor een 
kortere verwerkingstijd.

Niet overschrijden van de verwerkingstijd (potlife)
Voeg nooit water toe aan een aangemaakte mortel, bijv. na een pauze of 
andere werkzaamheden. Hierdoor ontstaan zachte voegen. Ook zal een 
donkere voeg lichter opdrogen als er teveel water is toegevoegd. Indien 
nodig de enigszins aangesteven voegmortel nogmaals mechanisch 
mengen in de kuip.

Spons niet te vroeg af!
Te vroeg sponzen geeft lichtere en uitgeholde voegen. Ook neemt de 
kans op een ongelijkmatige voegkleur toe. Begin dus pas met afsponzen 
als de voeg voldoende is aangetrokken (voeg ziet er mat uit). Door de 
voeg met de vingertop aan te tippen, controleert men of de voeg klaar is 
om af te sponzen. Als er geen materiaal op de vingertop achterblijft, is de 
voeg gereed voor afsponzen. Droogtijden van voegmortels variëren door 
een hoge of lage omgevings- en ondergrondtemperatuur, % relatieve 
luchtvochtigheid, type tegel, voegbreedte en ondergrond (soort materiaal 
en vochtigheidsgraad).

en/of opzwellen, met alle schadelijke gevolgen voor de volgende stappen 
in de vloerafwerking.

4. EXTREEM SNELLE DROGING
Ook bij extreem snelle droging voorkomt een Eurocol-primer veel pro-
blemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeer hoge omgevings- en/of 
vloertemperatuur, maar ook een zeer lage relatieve vochtigheid kan tot 
snellere droging leiden. Vaak is het een combinatie van deze factoren die 
het droogproces versnellen. Dit gaat altijd ten koste van het uitvloeien 
en uiteindelijke kwaliteit van de egalisatie. Daarom bij dit soort extreme 
omstandigheden: altijd voorstrijken!

5. OUDE, VOCHTGEVOELIGE LIJMLAGEN
Soms is op een bestaande ondervloer nog een oude, vochtgevoelige 
lijmlaag (waterkit, spirituskit) aanwezig. Dan is het zaak om deze vóór het 
egaliseren zo goed mogelijk weg te schuren en de ondergrond vervol-
gens voor te behandelen door het aanbrengen van een vochtscherm 021 
Euroblock Reno of 026 Euroblock Multi (geen voorstrijkmiddel!). Doe je dit 
niet, dan kan de egalisatielaag later loskomen omdat het vocht hieruit de 
lijmlaag oplost, waardoor deze ‘versnottert’.

VOORKOM VOEGVERKLEURING
Door bovenstaande richtlijnen te respecteren, worden voegverkleuringen 
zoveel mogelijk voorkomen. Echter, de uiteindelijke kleur wordt ook 
beïnvloed door vocht uit de ondergrond en/of lijm of het type tegel. Een 
wandtegel met (deels) geglazuurde zijkanten of een zgn. gres of ’door en 
door’ tegel neemt geen vocht uit de voegmortel op. De droging vindt 
grotendeels door verdamping plaats waardoor de voeg lichter opdroogt. 
Echter, neemt een snijtegel of wandtegel met ongeglazuurde zijkanten 
direct een deel van het vocht uit de voegmortel op dan zal de voeg 
hierdoor donkerder opdrogen. Genoemde factoren zorgen ervoor dat 
(donker) voegmateriaal in een vloertegel lichter opdroogt dan in een 
wandtegel.

Overige oorzaken voor een kleurverschil zijn: vuil water, ongelijke 
voegvulling door lijm in de voegen, te vroeg of met teveel water 
afsponzen, niet goed reinigen van tegels met reliëf, te vroeg afdekken van 
vers voegwerk, het gebruik van een versleten inwasspaan en/of sponsplank 
en verkeerde schoonmaakmiddelen. Tevens dient men altijd gelijke 
chargenummers naast elkaar te verwerken.

GEBRUIK GEEN LICHTE KLEUREN VOOR VLOERTEGELWERK
Vervuiling van het vloertegelwerk door bijv. lopen of huisdieren kan altijd 
plaatsvinden en afbreuk doen aan het uiterlijk van de voegen.
Gebruik daarom geen lichte kleuren voor vloertegelwerk.

Succesvol egaliseren begint met een Eurocol-primer

Verwerking voegcementen
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1. AANMAKEN EN RIJPEN
De juiste hoeveelheid aanmaakwater is belangrijk voor de waterdichtheid, sterkte en kleur van 
de voeg. Raadpleeg hiervoor altijd de verpakking. De voegmortel mechanisch aanmaken met 
een laag toerental. Na het mengen de mortel enige minuten laten rijpen, zodat de toegevoegde 
kunststofbindmiddelen zich goed laten opnemen in de mortel. Hierna de mortel nogmaals kort 
mengen.

2. VOEGEN
De mortel met een geschikte inwasspaan binnen de aangegeven tijd vol en zat diagonaal in 
de voegen aanbrengen. Houd over het algemeen een minimale voegbreedte van 2 mm voor 
wanden en 3 mm voor vloeren. Vermijd holle ruimten (lucht) onder het verse voegmateriaal. 
Deze kunnen na droging gaatjes veroorzaken in de voeg. Overtollig voegmateriaal direct van het 
tegelwerk verwijderen. Dit gaat eenvoudiger met een inwasspaan met scherpe kanten.

3. VOORSPONZEN
Nadat de voegmortel voldoende is aangetrokken (vingerproef), eerst het hele tegelwerk met een 
licht vochtige handspons of sponsplank bevochtigen en 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de 
achtergebleven voegmortel op het tegelwerk losweken. Vervolgens met een draaiende beweging 
en met lichte druk, de waas lospoetsen van de tegel. Spoel de spons regelmatig uit en gebruik 
alle kanten van de spons. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. een sponsplank deze grondig 
droogrollen. Gebruik bij hoge omgevingstemperaturen, grote oppervlakken of zogenaamde reliëf 
tegels een emulgeerpad (scotch bright) om de sluier los te maken van de tegel.

4. VOEGEN CORRIGEREN
Eerst de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken zodat elke voeg goed wordt 
geraakt. Op deze wijze worden alle voegen nabevochtigd en zal er een gelijkmatig afbindproces 
plaatsvinden. Het beste resultaat wordt verkregen met een handspons. Spoel ook hierbij de 
spons regelmatig uit en gebruik alle kanten van de spons. Gebruik hierbij zo min mogelijk water.

5. SCHOONSPONZEN
Na de voegen gecorrigeerd te hebben, het gehele tegelwerk diagonaal schoonsponzen. 
Tip: Gebruik bij voorkeur twee sponzen en twee sponsbakken. Een om te emulgeren 
(voorsponzen) en een ander om te sponzen met schoon water. Ca. 60 minuten na het voegen, 
het tegelwerk nasponzen (handspons) waarbij alle voegen worden geraakt. Met dit nasponzen 
verwijder je lichtere bestanddelen van de top van de voeg en daarmee de vervuiling. Het 
resultaat is een egaal gekleurde voeg.

6. NABEHANDELING
Na droging de nog eventueel aanwezige cementsluier op het tegelwerk met een schone, droge 
doek verwijderen. Bij een te snelle droging van de voegspecie door bijv. warmte, tocht e.d. dient 
de voeg een of meerdere malen na-bevochtigd te worden.
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EGALISEREN

TEGELS VOEGEN

1. STOFFIGE ONDERGROND
Als de ondervloer ook na grondig stofzuigen stoffig of zanderig blijft, advi-
seren wij altijd een voorstrijklaag aan te brengen met een Eurocol-primer. 
Deze versterkt de ondervloer en aanwezige stofdeeltjes worden gebon-
den. Deze primer heeft nog een voordeel: de voorstrijklaag zorgt ervoor dat 
de egalisatie beter uitvloeit. Deze omstandigheden komen met name voor 
bij nieuwe anhydriet- en zand-cementvloeren, maar ook in de renovatie.

2. STERK ZUIGENDE ONDERGROND
Ondervloeren met een lagere druksterkte zijn minder verdicht, poreuzer 
en mede hierdoor zeer sterk zuigend. Ook onder deze omstandigheden 
schrijven wij een Eurocol-voorstrijkmiddel voor. Dit voorkomt een te grote 
en snelle vochtonttrekking uit de egalisatielaag, waardoor het vloeivermo-
gen afneemt. Bij niet voorstrijken bestaat het risico dat de egalisatielaag 
niet strak wordt, of dat je zelfs een tweede laag moet aanbrengen. Ook kan 
de egalisatie door een te snelle droging ‘verbranden’.

3. HOUTEN ONDERVLOEREN
Bij een houten ondervloer is er geen discussie mogelijk: altijd voorstrijken! 
Hiermee voorkom je dat het vocht uit de egalisatiemassa in de houtvezel 
kan trekken. Zodra dit gebeurt, kan de houten ondervloer gaan ‘werken’ 

Het uiterlijk van de voeg kan het tegelwerk maken en breken. 
De voeg heeft ook een doorslaggevende functie in de kwaliteit 
van het tegelwerk. Het vormt samen met de tegel en kitvoeg de 
eerste waterkering en is daarmee een belangrijke schakel in de 
waterdichtheid van het tegelwerk. Het is dus ook in technisch 
opzicht van groot belang om voldoende tijd en aandacht aan het 
voegwerk te schenken.

ZORG ALTIJD VOOR SCHOON EN STRAK GEREEDSCHAP
Gebruik een schone inwasspaan met scherpe kanten. Dit verwijdert 
makkelijker overtollig voegmateriaal van de tegels en zorgt voor vollere 
voegen. Zorg voor schoon aanmaakwater. Water met cementrestanten 
zorgt direct voor een snellere reactie van de mortel en dus voor een 
kortere verwerkingstijd.

Niet overschrijden van de verwerkingstijd (potlife)
Voeg nooit water toe aan een aangemaakte mortel, bijv. na een pauze of 
andere werkzaamheden. Hierdoor ontstaan zachte voegen. Ook zal een 
donkere voeg lichter opdrogen als er teveel water is toegevoegd. Indien 
nodig de enigszins aangesteven voegmortel nogmaals mechanisch 
mengen in de kuip.

Spons niet te vroeg af!
Te vroeg sponzen geeft lichtere en uitgeholde voegen. Ook neemt de 
kans op een ongelijkmatige voegkleur toe. Begin dus pas met afsponzen 
als de voeg voldoende is aangetrokken (voeg ziet er mat uit). Door de 
voeg met de vingertop aan te tippen, controleert men of de voeg klaar is 
om af te sponzen. Als er geen materiaal op de vingertop achterblijft, is de 
voeg gereed voor afsponzen. Droogtijden van voegmortels variëren door 
een hoge of lage omgevings- en ondergrondtemperatuur, % relatieve 
luchtvochtigheid, type tegel, voegbreedte en ondergrond (soort materiaal 
en vochtigheidsgraad).

en/of opzwellen, met alle schadelijke gevolgen voor de volgende stappen 
in de vloerafwerking.

4. EXTREEM SNELLE DROGING
Ook bij extreem snelle droging voorkomt een Eurocol-primer veel pro-
blemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeer hoge omgevings- en/of 
vloertemperatuur, maar ook een zeer lage relatieve vochtigheid kan tot 
snellere droging leiden. Vaak is het een combinatie van deze factoren die 
het droogproces versnellen. Dit gaat altijd ten koste van het uitvloeien 
en uiteindelijke kwaliteit van de egalisatie. Daarom bij dit soort extreme 
omstandigheden: altijd voorstrijken!

5. OUDE, VOCHTGEVOELIGE LIJMLAGEN
Soms is op een bestaande ondervloer nog een oude, vochtgevoelige 
lijmlaag (waterkit, spirituskit) aanwezig. Dan is het zaak om deze vóór het 
egaliseren zo goed mogelijk weg te schuren en de ondergrond vervol-
gens voor te behandelen door het aanbrengen van een vochtscherm 021 
Euroblock Reno of 026 Euroblock Multi (geen voorstrijkmiddel!). Doe je dit 
niet, dan kan de egalisatielaag later loskomen omdat het vocht hieruit de 
lijmlaag oplost, waardoor deze ‘versnottert’.

VOORKOM VOEGVERKLEURING
Door bovenstaande richtlijnen te respecteren, worden voegverkleuringen 
zoveel mogelijk voorkomen. Echter, de uiteindelijke kleur wordt ook 
beïnvloed door vocht uit de ondergrond en/of lijm of het type tegel. Een 
wandtegel met (deels) geglazuurde zijkanten of een zgn. gres of ’door en 
door’ tegel neemt geen vocht uit de voegmortel op. De droging vindt 
grotendeels door verdamping plaats waardoor de voeg lichter opdroogt. 
Echter, neemt een snijtegel of wandtegel met ongeglazuurde zijkanten 
direct een deel van het vocht uit de voegmortel op dan zal de voeg 
hierdoor donkerder opdrogen. Genoemde factoren zorgen ervoor dat 
(donker) voegmateriaal in een vloertegel lichter opdroogt dan in een 
wandtegel.

Overige oorzaken voor een kleurverschil zijn: vuil water, ongelijke 
voegvulling door lijm in de voegen, te vroeg of met teveel water 
afsponzen, niet goed reinigen van tegels met reliëf, te vroeg afdekken van 
vers voegwerk, het gebruik van een versleten inwasspaan en/of sponsplank 
en verkeerde schoonmaakmiddelen. Tevens dient men altijd gelijke 
chargenummers naast elkaar te verwerken.

GEBRUIK GEEN LICHTE KLEUREN VOOR VLOERTEGELWERK
Vervuiling van het vloertegelwerk door bijv. lopen of huisdieren kan altijd 
plaatsvinden en afbreuk doen aan het uiterlijk van de voegen.
Gebruik daarom geen lichte kleuren voor vloertegelwerk.

Succesvol egaliseren begint met een Eurocol-primer

Verwerking voegcementen
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VOORSTRIJKEN EN AFDICHTEN
Strijk vochtabsorberende wanden voor met 099 dispersieprimer. Strijk gesloten wanden voor 
met 051 europrimer quartz of voorzie deze van een laag pastategellijm.
-  De wand/vloer aansluiting en de verticale douchehoek(en) insmeren met 685 eurocoat, 

vervolgens het 063 euroband in de nog natte 685 eurocoat plaatsen.
 Direct hierna het 063 euroband geheel dekkend afsmeren met 685 eurocoat.
-  Vochtgevoelige ondergronden (bijv. gips) binnen het sproeibereik (ca. 1.10 m uit de 

douchehoek) voorzien van een gesloten laag 685 eurocoat.
-  Ook kieren rondom leidingdoorvoeren en afvoerput met 685 eurocoat afdichten.
Voor een vezelversterkte kimafdichting kunt u ook 683 fibrecoat toepassen.

Droogtijd: 2 uur

RENOVATIESYSTEEM

De verwerkingsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de temperatuur en vochtigheid van de ondergronden, zijn bij renovatieprojecten vaak veel beter dan 
bij nieuwbouwprojecten. Samen met de 957 wandoquick of 955 wandostuc kunnen daardoor kortere droogtijden aangehouden worden voor de 
producten van het Waterdicht Tegelwerk Systeem. Dit natuurlijk met behoud van de daarvoor geldende garanties. 

Totale droogtijd:  23 uur

3

WANDTEGELS LIJMEN
De wandtegels lijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm van
Forbo Eurocol, zoals 2000 bouwpasta, 682 majolicol, 686 supercol, 688 elastifix of 680 elasti-
light. Minimaal lijmcontactvlak 60%. Na voldoende afbinding van de lijm 
kunnen de tegels worden afgevoegd.

Droogtijd: 3 uur

VLOERTEGELS LIJMEN
Op de verbonden dekvloer de tegels lijmen met 795 uni-quick.
Eerst met een vlakspaan een gesloten laag aanbrengen en
vervolgens nastrijken met de vertande lijmkam. Hierbij de vertanding
zo min mogelijk tot de ondervloer doorzetten.

Droogtijd: 4 uur

VLOERTEGELS IN DE SPECIE
Indien de tegels in de zand/cementspecie worden geklopt het traditionele 
cement vervangen door 922 europlan flash (verhouding 1:4). Per 50 kg 
922 europlan flash 3 liter 055 eurodicht aan het aanmaakwater van 
de specie toevoegen. Voor een goede waterafvoer dient de vloer onder 
afschot van minimaal 1 cm/m¹ aangebracht te worden.

Geen droogtijd, direct afvoegen!

AFVOEGEN EN AFKITTEN
Zowel wand- als vloertegels afvoegen met de snelafbindende, waterdichte en flexibele
706 speciaal voeg wd of 717 eurofine wd. De verticale en horizontale hoekvoegen
vrijhouden van voegmateriaal én de ruimte rondom de leidingdoorvoeren, afkitten met  
880 euroseal silicone, een elastische kit.  De voegen rondom de afvoerput of drain afkitten met 
881 euroseal pu. 

Na voldoende droogtijd kan de badkamer in gebruik worden genomen.

Droogtijd: 7 uur

4
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Iedereen is blij met een nieuwe badkamer, zolang men maar niet wekenlang in de rommel hoeft te zitten. Hetzelfde geldt voor de 
renovatie van de keuken of het toilet. Daarom bieden wij u het Forbo Eurocol Renovatiesysteem. Dit staat voor ‘Snelheid met behoud  
van kwaliteit’ en minimale overlast voor de bewoners. 

Het succesvolle Forbo Eurocol Waterdicht Tegelwerk Systeem vormt de basis van het concept. Bij talloze renovaties van woningen en zorginstellingen 
hebben deze hoogwaardige producten zich uitgebreid bewezen. Ze zijn uitstekend verwerkbaar, sneldrogend en bieden een enorme hechting op 
vrijwel iedere ondergrond. Bovendien bent u door hun flexibele eigenschappen verzekerd van een blijvende bescherming tegen vocht. Ideaal dus voor 
renovatiewoningen en -panden.

76

RENOVATIESYSTEEM

Snel een nieuwe badkamer na minimale overlast

WAND EGALISEREN

VOORBEREIDEN/
EGALISEREN VLOER

IN COMBINATIE MET BESTAAND TEGELWERK
Loszittende tegels verwijderen. Vochtabsorberende wanden 
boven het tegelwerk voorstrijken met 099 dispersieprimer en 
gesloten wanden met 051 europrimer quartz.

VLOEREN MET AFSCHOT naar een afvoerput zijn nodig bij
rechtstreekse vochtbelasting. Dit wordt gerealiseerd door een 
zand/cement dekvloer in een laagdikte van minimaal 3,5 cm en 
onder afschot van minimaal 1 cm/m1 aan te brengen. Vervang 
het traditionele cement van de zand/cement dekvloer door 
922 europlan flash (verhouding 1:4).

BESTAAND TEGELWERK VERWIJDERD
De ondergrond stofvrij maken en voorstrijken met
099 dispersieprimer.

VLOEREN ZONDER AFSCHOT zijn mogelijk als er een bad 
en/of douchebak wordt geplaatst. Hierbij de vloer egaliseren met 
het zelfnivellerend, sneldrogend egalisatiemiddel  
923 europlan extreme, in een laagdikte van 2-20 mm.

Vervolgens de ondergrond uitvlakken in de gewenste laag-
dikte met 957 wandoquick of 955 wandostuc.

Daarna met 957 wandoquick of 955 wandostuc de 
gaten opvullen en de ondergrond egaliseren.

Droogtijd: 3 uur

Droogtijd: 1 uur

Droogtijd: 3 uur

1a

2a

1b

2b

A of B

A of B
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ZWEMBADEN

1. CHECK DE BETONCONSTRUCTIE
De basis van een zwembad is het betonnen zwembadbassin. De vorm-
vastheid hiervan is cruciaal, want ook het tegelwerk dat eroverheen komt, 
is vormvast. Krimp in het beton veroorzaakt spanning, wat kan leiden tot 
tegelbreuk of loslatende tegels en voegen. Controleer daarom vooraf altijd 

2. MAAK EEN VLAKKE, STRAKKE ONDERGROND
Mooi strak tegelwerk in een zwembad vereist een goede vlakke on-
dergrond. Omdat niet iedere betonconstructie even vlak is, kunnen de 
wanden van het zwembadbassin het best worden uitgevlakt met 658 
Wandoforte. Na het uitvlakken van de wanden is het aan te raden de 

hoelang het beton is uitgehard. Forbo Eurocol adviseert hiervoor een 
periode van minstens drie maanden. Bij kou en/of vochtige omstandighe-
den zelfs langer. Bedenk dat de aannemer/opdrachtgever verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit en waterdichtheid van de betonconstructie. Is er reden 
tot twijfel? Forbo Eurocol adviseert u op het project ter plaatse!

wanden en vloer af te dichten met 730 Isoflex. Deze waterdichte, flexibele 
afdichting is cementgebonden en heeft een groot spanningsopnemend 
vermogen. Hierdoor worden spanningen door bijvoorbeeld weers- en 
temperatuurinvloeden genivelleerd.

Kies de juiste Eurocol-producten en werkwijze voor zwembaden

RENOVATIESYSTEEM
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 ONDERGROND VOORBEHANDELING VOORSTRIJKEN EGALISEREN AFDICHTEN

 WANDEN  099 051 957 955 923 685

 Steenachtige ondergronden Stofvrij maken + - + + - -

 Gipsachtige ondergronden Stofvrij maken + - + + - +

 Plaatmateriaal Stofvrij maken + - + + - +

 Bestaand tegelwerk Ontvetten met 014 euroclean - + + + - -

 Oude verflagen  - + + + - -

 VLOEREN

 Steenachtige ondergronden Stofvrij maken + - + - + -

 Anhydriet Schuren en stofvrij maken + - - - - +

 Houten plaatmateriaal Stofvrij maken + - - - + -

 Bestaande tegelvloer Ontvetten met 014 euroclean - + - - + -

VOORBEHANDELING ONDERGROND

SNELAFBINDENDE EGALISATIES EN CEMENT

+  GESCHIKT    - NIET GESCHIKT

De hechting van de verflaag beoordelen 

en ontvetten met 014 euroclean

WAND- EN VLOEREGALISATIE
957 wandoquick

WANDEGALISATIE
955 wandostuc

VLOEREGALISATIE
923 europlan extreme

SNELCEMENT
922 europlan flash

Voor het egaliseren en herstellen 
van cementgebonden en andere 
steenachtige wanden, waarop 
tegelwerk aangebracht dient te 
worden.
Laagdikte 2-50 mm. (bij betonnen 
inkassingen tot ca. 70 mm).

Droogtijd: 3 uur

Voor het egaliseren in een laagdikte 
van 2-20 mm in zgn. natte ruimten. 
Tevens geschikt voor het aangieten 
van afvoerdrains, afvoerputten en 
leidingsleuven. 

Droogtijd: 3 uur

Voor het maken van sneldrogen-
de zand/cement dekvloeren bij 
badkamers, zwembaden, balkons 
en terrassen.

Droogtijd: 3 uur

Voor het egaliseren en herstellen 
van cementgebonden, steenachti-
ge en gipsachtige wanden binnen, 
waarop tegelwerk aangebracht 
dient te worden. Ook geschikt voor 
vloeren.
Laagdikte: wand 2 - 50 mm
 vloer 10 - 30 mm

Droogtijd: 3 uur



LI
JM

A
D

V
IE

ZE
N

79

ZWEMBADEN

1. CHECK DE BETONCONSTRUCTIE
De basis van een zwembad is het betonnen zwembadbassin. De vorm-
vastheid hiervan is cruciaal, want ook het tegelwerk dat eroverheen komt, 
is vormvast. Krimp in het beton veroorzaakt spanning, wat kan leiden tot 
tegelbreuk of loslatende tegels en voegen. Controleer daarom vooraf altijd 

2. MAAK EEN VLAKKE, STRAKKE ONDERGROND
Mooi strak tegelwerk in een zwembad vereist een goede vlakke on-
dergrond. Omdat niet iedere betonconstructie even vlak is, kunnen de 
wanden van het zwembadbassin het best worden uitgevlakt met 658 
Wandoforte. Na het uitvlakken van de wanden is het aan te raden de 

hoelang het beton is uitgehard. Forbo Eurocol adviseert hiervoor een 
periode van minstens drie maanden. Bij kou en/of vochtige omstandighe-
den zelfs langer. Bedenk dat de aannemer/opdrachtgever verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit en waterdichtheid van de betonconstructie. Is er reden 
tot twijfel? Forbo Eurocol adviseert u op het project ter plaatse!

wanden en vloer af te dichten met 730 Isoflex. Deze waterdichte, flexibele 
afdichting is cementgebonden en heeft een groot spanningsopnemend 
vermogen. Hierdoor worden spanningen door bijvoorbeeld weers- en 
temperatuurinvloeden genivelleerd.

Kies de juiste Eurocol-producten en werkwijze voor zwembaden

RENOVATIESYSTEEM

78

 ONDERGROND VOORBEHANDELING VOORSTRIJKEN EGALISEREN AFDICHTEN

 WANDEN  099 051 957 955 923 685

 Steenachtige ondergronden Stofvrij maken + - + + - -

 Gipsachtige ondergronden Stofvrij maken + - + + - +

 Plaatmateriaal Stofvrij maken + - + + - +

 Bestaand tegelwerk Ontvetten met 014 euroclean - + + + - -

 Oude verflagen  - + + + - -

 VLOEREN

 Steenachtige ondergronden Stofvrij maken + - + - + -

 Anhydriet Schuren en stofvrij maken + - - - - +

 Houten plaatmateriaal Stofvrij maken + - - - + -

 Bestaande tegelvloer Ontvetten met 014 euroclean - + - - + -

VOORBEHANDELING ONDERGROND

SNELAFBINDENDE EGALISATIES EN CEMENT

+  GESCHIKT    - NIET GESCHIKT

De hechting van de verflaag beoordelen 

en ontvetten met 014 euroclean

WAND- EN VLOEREGALISATIE
957 wandoquick

WANDEGALISATIE
955 wandostuc

VLOEREGALISATIE
923 europlan extreme

SNELCEMENT
922 europlan flash

Voor het egaliseren en herstellen 
van cementgebonden en andere 
steenachtige wanden, waarop 
tegelwerk aangebracht dient te 
worden.
Laagdikte 2-50 mm. (bij betonnen 
inkassingen tot ca. 70 mm).

Droogtijd: 3 uur

Voor het egaliseren in een laagdikte 
van 2-20 mm in zgn. natte ruimten. 
Tevens geschikt voor het aangieten 
van afvoerdrains, afvoerputten en 
leidingsleuven. 

Droogtijd: 3 uur

Voor het maken van sneldrogen-
de zand/cement dekvloeren bij 
badkamers, zwembaden, balkons 
en terrassen.

Droogtijd: 3 uur

Voor het egaliseren en herstellen 
van cementgebonden, steenachti-
ge en gipsachtige wanden binnen, 
waarop tegelwerk aangebracht 
dient te worden. Ook geschikt voor 
vloeren.
Laagdikte: wand 2 - 50 mm
 vloer 10 - 30 mm

Droogtijd: 3 uur



81

FORBO EUROCOL PRODUCTWIJZER

+++ Ideaal

++ Zeer goed

+ Goed

Steenachtige ondergronden 

Gipsachtige ondergronden 

Plaatmateriaal 

Bestaand tegelwerk

WAND

PASTATEGELLIJMEN VOEGPRODUCTEN

VLOEREN

SPECIALE TOEPASSINGEN

Steenachtige ondergronden 

Anhydriet 

Houten vloer 

Bestaande tegelvloer

Natte ruimten 

Buitengevelisolatie 

Terras 

Vloerverwarming 

Zwembad 

Vorstbestendig 

Marmer ∕ glasmozaïek
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3. KIES DE JUISTE EUROCOL-LIJM EN -VOEG
Forbo Eurocol heeft diverse lijmen in het programma die geschikt zijn voor 
toepassing in zwembaden en andere natte ruimten, zoals 705 Speciaallijm 
of 711 Uniflex. Hetzelfde geldt voor het assortiment waterbestendige 
voegen, zoals 716 Eurodur HP, 703 Lijm- en voegepoxy of 702 Multi-Epoxy. 
Deze laatste is zeer geschikt voor het voegen van glasmozaïek. De keuze 

4. BRENG EEN WATERSLOT AAN IN HET ZWEMBAD
Water hoort in het zwembad en niet daarbuiten. Rond een zwembad 
liggen zogeheten perrons, die door middel van een waterslot moeten 
worden gescheiden van het bassin en een eventuele overloopgoot. 
Door het aanbrengen van een waterslot wordt voorkomen dat water uit 
het zwembad zich kan verplaatsen door weglekken en/of de capillaire 
(zuigende) werking van bijvoorbeeld zetmortel, tegellijm of een aangren-
zende zand-cementdekvloer. 702 Multi-Epoxy is hiervoor een veelgebruikt 
Eurocol-product.

voor de beste combinatie hangt af van diverse factoren, zoals type en 
formaat tegel, kleurstelling, de gebruiksintensiteit van het zwembad of de 
wellnessruimte, enz. Uiteraard kunt u altijd advies inwinnen bij uw Tech-
nisch-commercieel adviseur of Technische Adviezen.

5. HOUD REKENING MET REINIGING
Hygiëne is belangrijk in zwembaden en wellnessruimten, dus wordt er 
veelvuldig schoongemaakt met chemische reinigingsmiddelen en/of 
hogedrukreiniging. Schoonmaakmiddelen met een te lage pH-waarde 
kunnen traditionele cementgebonden voegen aantasten. Ook een hoge 
pH-waarde van het chloorwater kan voegen aantasten. Creëer daarom 
altijd zoveel mogelijk een mooie ‘vlakvolle’ voeg. Dit voorkomt uitslijting 
van de voegen, waardoor het tegelwerk langer meegaat en mooi blijft. 
Werk ook epoxyvoegen en kitnaden secuur af en wijs uw klant erop dat 
siliconenkit in de loop der jaren vervangen moet worden om een goede 
afdichting blijvend te waarborgen.
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Forbo Eurocol in Wormerveer heeft een reputatie hoog te houden als producent en leverancier van hoogwaardige bouwtechnische 
producten voor nieuwbouw en renovatie. Als specialist in tegellijmen, voegproducten, egalisatie- en hulpmiddelen leveren wij de 
tegelzetter het beste wat de markt te bieden heeft. Dit geldt net zo voor de professionele project- en woninginrichter, met een ruim 
assortiment van vloerbedekkings- en wandbekledingslijmen en parketproducten. Daarnaast bieden wij innovatieve afwerkings-
producten voor designvloeren, zoals BetonDesign, LiquidDesign, FloorDesign en MultiTerrazzo. Forbo Eurocol maakt deel uit van 
Forbo Group. Onze producten worden wereldwijd met succes toegepast onder de merknaam Eurocol en onder private label van 
industrie en groothandel.

EIGEN PRODUCTONTWIKKELING
Als dochtermaatschappij van Forbo Group dragen wij de Europese 
productverantwoordelijkheid voor alle Eurocol-tegel- en -constructie-
lijmen. In onze fabriek in Wormerveer beschikken wij over een eigen 
Research & Development-afdeling. Hier zet een team van specialisten 
zich dagelijks in voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het 
optimaliseren van bestaande recepturen. Voor speciale projecten 
werken wij nauw samen met onafhankelijke onderzoeksinstituten en 
adviescentra.

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN TECHNIEKEN
Onder het motto ‘eurocol - the strong connection’ voert Forbo Eurocol 
een breed assortiment van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Nage-
noeg alle producten vervaardigen wij in onze eigen fabriek. Hieraan 
stellen wij de hoogste eisen, gewaarborgd door een nauwgezette en 
intensieve productiecontrole. Forbo Eurocol investeert voortdurend in 
moderne productiemiddelen en -processen. Hierdoor zijn Eurocol-pro-
ducten altijd vervaardigd volgens de laatste stand van de techniek en 
voldoen ze aan de strengste kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen. De 
in het laboratorium vastgelegde waarden wat betreft verwerkingstijd, 
droogtijd, beloopbaarheid, etc. bieden ruime marge voor verwerking 
onder wisselende praktijkomstandigheden, mits de verwerkingsinstruc-
ties en -adviezen van Forbo Eurocol worden opgevolgd.

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD
Vanuit moderne, goed geoutilleerde magazijnen leveren wij al onze 
producten uit voorraad aan de vakhandel of - bij grotere projecten 
- direct op het werk. Met de herkenbare Eurocol-trucks zorgen wij 
dagelijks binnen 24 uur voor een snelle en betrouwbare levering op 
elke gewenste locatie binnen Nederland. Een hoge servicegraad naar 
onze klanten is voor ons net zo vanzelfsprekend als de kwaliteit van 
onze producten.

AANTREKKELIJKE GARANTIE
Forbo Eurocol verstrekt op de meeste Eurocol-producten een schrif-
telijke garantie van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het type product en 
de specifieke toepassing ervan. Ook bieden wij de klant 6 jaar garantie 
op het Waterdicht Tegelwerk Systeem, ons lijm- en voegsysteem voor 
natte ruimten. Daarnaast bieden wij de klant de mogelijkheid voor het 
afsluiten van een verzekerde projectgarantie.

MET FORBO EUROCOL KIEST U VOOR KWALITEIT

DESKUNDIGE BEGELEIDING
Een kwaliteitsproduct alleen is nog geen garantie voor succes. De juiste 
toepassing en verwerking ervan is minstens zo belangrijk. Daarom 
leveren wij bij elk Eurocol-product duidelijke productinformatie en 
begrijpelijke verwerkingsinstructies die u ook aantreft op onze web-
site. Bovendien staat een team van ervaren en technisch uitstekend 
geschoolde vakmensen voor u klaar voor advies en begeleiding, vóór, 
tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden. Eén telefoontje is 
voldoende en uw Technisch-commercieel adviseur bezoekt uw project 
voor een advies op maat. Technische vragen kunt u ook voorleggen 
aan onze afdeling Technische Adviezen. 

DUURZAME VERPAKKING MET  
KLEURHERKENNING
Naast kwaliteit is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt voor de 
productontwikkeling, productieprocessen en logistiek bij Forbo Euro-
col. Dit ziet u onder meer ook terug in de Eurocol- emmer-, doos- en 
zakverpakkingen. Sinds 2014 maken wij gebruik van gerecycled materi-
aal voor verpakkingen. In datzelfde jaar kreeg ook iedere productgroep 
een eigen vaste kleur, voor betere herkenbaarheid. Zo kunt u nu in 
één oogopslag zien of u te maken heeft met een lijm, primer, voeg- of 
egalisatiemiddel. Voor de verduurzaming was de verpakkingsemmer 
van de bekende pasteuze wandtegellijm 682 Majolicol als eerste aan 
de beurt. Deze emmer bestaat tegenwoordig voor 90% uit gerecycled 
materiaal. Sindsdien hebben alle Eurocol-tegelproducten een duurza-
me verpakking.

ZORG VOOR HET MILIEU
Werken aan duurzaamheid betekent ook je verantwoordelijkheid 
nemen ten aanzien van het milieu. Binnen Forbo Eurocol kreeg dit 
gestalte met een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Deze systematiek is 
gecertificeerd door Lloyds volgens de eisen van de internationale norm 
EN-ISO 14001 en hiervoor vinden periodiek audits plaats. Daarnaast zijn 
intussen diverse Eurocol-producten voorzien van het EC 1(PLUS)-label 
volgens de EMICODE®-normering voor emissie-eisen, waarmee deze 
voldoen aan de BREEAM-conformiteit.

NOTITIES
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Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC  Wormerveer
Industrieweg 1-2, 1521 NA  Wormerveer

T +31 (0)75 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen +31 (0)75 627 16 30


