
Ardacolor Maxi
HYDRAULISCH UITHARDENDE VOEGMORTEL

VOORDELEN

- Makkelijk te verwerken

- Voor binnen en buiten

- Watervast en vorstbestendig

- Makkelijk te verwerken

- Voor binnen en buiten

- Watervast en vorstbestendig

PRODUCT

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van

keramische bekledingen. Ardacolor Maxi biedt een hoge,

zekere flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès, hardt

scheurvrij uit en is chromaatarm. Ardacolor Maxi is smeuïg

en makkelijk te verwerken, vorstbestendig en

waterdampdiffusieopen. Geschikt voor voegen van 2 - 20

mm.

TOEPASSINGEN

Ardacolor Maxi is geschikt voor het voegen van keramische

wand- en vloerbekledingen, ook porcellanato grès, cotto,

mozaïek, splijttegels, glasmozaïek, klinkers, steenstrippen,

betonsteen en niet verkleuringsgevoelige

natuursteensoorten* binnen en buiten. Ook geschikt op

ondergronden met vloerverwarming. Gebruik in sterk

belaste natte ruimtes Ardacolor Flex. Bij hoge chemische en

mechanische belasting Ardaflex Xtrem.

* vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Voor voegbreedten van 2 tot 20 mm.

- Voor wand en vloer.

- Zekere hechting aan de voegflanken.

VERWERKING

Ondergrond: Voor het begin van de werkzaamheden de

voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De

voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/

mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep

zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is.

Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan

vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal

veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit

van het voegmateriaal. Verwerken: Ardacolor Maxi niet bij

omgevings- en ondergrondtemperatuur onder de +5°C

verwerken. Geadviseerde verwerkingstemperatuur: +5°C

en+ 30°C.

Mengen: In een schone aanmaakemmer schoon en koud

water gieten. Ca. 5,2 liter water bij 25 kg Ardacolor Maxi. Ca.

1,0 liter water bij 5 kg Ardacolor Maxi. Daarna Ardacolor Maxi

al mengend toevoegen tot een klontvrij, homogene massa

ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600

rpm. Na een zogenaamde ‘rijptijd’ van ca. 5 minuten

nogmaals kort mengen. Ardacolor Maxi is nu gereed om te

verwerken. Het mengsel kan bij 18°C ca. 2 uur verwerkt

worden.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu

met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser

voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden

aangebracht. Na het dof worden van de voegmortel kan

men beginnen met het reinigen van het tegelwerk (Als na

het aanraken met de vingertop geen voegmateriaal op de

vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).

Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst

diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend wederom met een

schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het

tegelwerk wederom diagonaal op de voeg af te sponzen.

Opmerking: Geringe kleurvariaties zijn mogelijk. Gebruik

voor hetzelfde project en aangrenzende oppervlakken

product met hetzelfde lotnummer en werk bij vergelijkbare

temperaturen en droge ondergronden.

Na droging van de voegmortel (ca. 24 uur na het voegen) de

resterende cementsluier met een droge, schone doek

afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en

direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging

bijvoorbeeld bij sterk absorberende eigenschappen van de

ondergrond dient men de voeg één of meerdere malen na

te bevochtigen.
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Advies:

- Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor

aaneensluitende oppervlakken adviseren wij

voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de

ondergrond onder dezelfde

verwerkingsomstandigheden in te voegen.

- Binnen een periode van 28 dagen na het afvoegen de

voegen niet reinigen met in water opgeloste

reinigingsmiddelen. Alleen schoon leidingwater

gebruiken.

 

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct reinigen

met water.

Artikelnummer   EAN Code Kleur Verpakking
30603942 4026923605128   Manhattan zak 5 kg
30603943 4026923605135   Grijs zak 5 kg
30603944 4026923605142   Antraciet zak 5 kg
30603941 4026923605159   Manhattan zak 25 kg
30603947 4026923605166   Antraciet zak 25 kg
30603945 4026923605173   Grijs zak 25 kg
30603953 4026923605180   Donkergrijs zak 25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. Gedurende 12 maanden houdbaar (in

originele verpakking).

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

 

Technische kenmerken

Mengverhouding ca. 5,2 l water op 25 kg of ca. 1,0

l water op 5 kg

Voegbreedte van 2 tot 20 mm

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +25

Verbruik ca. 0,3 – 0,8 kg/m² afhankelijk

van voegbreedte en voegdiepte

Verwerkingstijd ca. 2 uur na mengen (bij 18°C)

Beloopbaar na ca. 12 uur

Belastbaar na ca. 24uur

Waterdichtheid voldoet aan de CG1 eisen

conform EN 13888

Pallet 192 (zak 5 kg) 42 (zak 25 kg)

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


