P.T.B.-JOINT-BREED
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Voegmortel voor vloeren wandtegels
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Eigenschappen
P.T.B.-JOINT-BREED is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging
van water een gebruiksklare voegmortel geeft, speciaal geschikt voor het voegen
van keramische wand- en vloertegels met een voegbreedte van 3 tot 15 mm en
dit zowel binnen als buiten. De bekomen voeg bezit een hoge aanhechtings- en
slijtweerstand evenals een hogere elasticiteit dan een normale voegmortel.
P.T.B.-JOINT-BREED kan als CG 2 W A geklasseerd worden.

TECHNISCHE PARAMETERS

Voldoet aan eis volgens
NBN EN 13888
MPa (N/mm²)

+30°
Verhoogde slijtweerstand (A)
Buigsterkte na droge bewaring
Buigsterkte na vries-dooicycli
Druksterkte na droge bewaring
Druksterkte na vries-dooicycli
Krimp
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)

+5°

BEREKEN UW VERBRUIK OP COMPAKTUNA.be
Mengverhouding

Verbruik

Verpakking

± 4,5 L à 6 L water per zak van 25 kg
( ± 18 à 24% water) of aardvochtig

Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte
en voegdiepte

25 kg

Kleur

Verwerkingstijd

Gebruikstemperatuur

Grijs, wit, beige en zwart

± 45 min.

+ 5°C tot + 30°C
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1.000 mm³
2,5
2,5
15
15
3 mm/m
2g
5g

P.T.B.-JOINT-BREED
Gebruiksaanwijzing
De voegen moeten voldoende diep zijn, een gelijke diepte hebben
en tevens moeten ze zuiver zijn. Al naargelang de porositeit van de
ondergrond wordt P.T.B.-JOINT-BREED aangemaakt met ongeveer 18% tot
24% zuiver water t.t.z. ± 4,5 L à 6 L water op 25 kg product. Na zorgvuldige
menging laat men de aldus bekomen mortel gedurende 5 minuten rusten.
Vervolgens wordt de mortel nogmaals omgeroerd. Deze mortel is nu klaar
voor gebruik. Met een rubberen trekker of met een tegelvoegwisser wordt
de mortel zorgvuldig en stevig in de voeg gebracht. Het teveel aan mortel
wordt weggenomen met de trekker. Men strooit vervolgens het geheel
af met droge P.T.B.-JOINT-BREED en kuist op door wrijven met de trekker
of tegelvoegwisser. Eventueel een tweede maal herhalen. Daarna dweilt
men de vloer met een vochtige dweil op, en eventueel nogmaals met een
droge dweil of vod.

Opmerkingen

Verpakking

OPGELET
- Steeds dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken.
- Het is wenselijk de voegen vooraf te bevochtigen vooral als ze poreus zijn.
- De mortelresten moeten vóór het uitharden van de voegen van de tegels
verwijderd worden.
- Om kleuruniformiteit te bekomen is het aan te bevelen om de voegen
tijdens het uitharden na te bevochtigen met een natte spons.
- Bij poreuze niet-geglazuurde tegels wordt P.T.B.-JOINT-BREED aangemaakt
tot een aardvochtige mortel, die met een voegijzer kan geplaatst worden.
Bij twijfel plaatst men best een staal om na te gaan of de tegels voldoende
kunnen gereinigd worden.
- Klaargemaakte cementmortels kunnen, onafhankelijk van onze wil,
kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die
zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen
daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. We raden aan om voor
éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te
schaffen.
- Een hoge vochtigheidsgraad en een verschil in waterabsorberende
eigenschappen van ondergrond en tegels kan aanleiding geven tot
kleurverschillen van de voegen. Voer in geval van twijfel eerst een proef
uit. Indien nodig de werkwijze aanpassen.
- De voegconstructie wordt dusdanig opgevat dat de optredende
spanningen (bv. ten gevolge van dilatatie) door het tegelvlak kunnen
opgevangen worden. Inklemming tegen plafond, vloer, kolommen, enz.
dienen vermeden te worden. Uitzettingsvoegen in het draagvlak moeten
in het tegelvlak hernomen worden. Al deze voegen worden met een
elastische voegenkit afgedicht (P.T.B.-SILICONE SN & NA).
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en
directe zon.
P.T.B.-JOINT-BREED is leverbaar in zakken van 25 kg (grijs, wit, beige en
zwart). Iedere zak van 25 kg bevat een polyethyleenzak. De houdbaarheid
is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

Beschikbaar in volgende kleuren

(de kleuren worden bij benadering weergegeven)

wit

grijs

beige

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan
voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer.
Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te
gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende
plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”.
Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432

zwart
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