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VOOR DE BADKAMER
RENOVATIESYSTEEM
SNELHEID MET BEHOUD VAN KWALITEIT!

 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

Voor het egaliseren en herstellen 
van cementgebonden, steen-
achtige en gipsachtige wanden 
binnen, waarop tegelwerk aange-
bracht dient te worden.
Laagdikte 2-50 mm.

WANDEGALISATIE
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 2-30 mm.

Voor het egaliseren in een laag-
dikte van 2-20 mm in zgn. natte 
ruimten. Tevens geschikt voor 
het aangieten van afvoerdrains, 
afvoerputten en leidingsleuven. 

Voor het maken van sneldrogen-
de zand/cement dekvloeren bij 
badkamers, zwembaden, balkons 
en terrassen.
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FORBO EUROCOL 
RENOVATIESYSTEEM
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.

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.

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.

VOOR STRIJKEN 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. hout en 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.

WANDTEGELS LIJMEN
De wandtegels lijmen met een blijvend elastische en vochtbestendige pastategellijm van
Forbo Eurocol, zoals 2000 BOUWPASTA, 682 MAJOLICOL, 686 SUPERCOL of
688 ELASTIFIX . Minimaal lijmcontactvlak 60%. Na voldoende afbinding van de lijm
kunnen de tegels worden afgevoegd.

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.

VLOERTEGELS IN DE SPECIE
Indien de tegels in de zand/cementspecie worden geklopt het traditi-
onele 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 wateraf-
voer dient de vloer onder afschot van minimaal 1 cm/m¹ aangebracht 
te worden.

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.

Totale droogtijd  23 uur

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 dek-
vloer 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 
laagdikte (2-50 mm) met 957 WANDOQUICK of  
955 WANDOSTUC (2-30 mm).

Daarna met 957 WANDOQUICK of 955 WANDOSTUC 
de gaten opvullen en de ondergrond egaliseren.
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Geen droogtijd, direct afvoegen!
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