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Binnen toepassingen: uitvlakken en verlijmen van keramiek en/of natuursteen

Werkomschrijving
Permoxx moet worden aangebracht volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Op wisselingen van de platen kan scheurvorming ontstaan.
Ondergrond moet stabiel,droog,stof- en vetvrij zijn.
Dit is een algemeen advies, wij verzorgen ook projectmatige adviezen waar 10 jaar garantie op verleent
wordt.
Bij twijfel of onduidelijkheden raadpleeg de Technische Dienst van Mapei Nederland BV

Werkwijze
Verlijmen van keramiek of natuursteen :

Binnenshuis in droge ruimten :
Permoxx platen tweemaal kruislinks voorstrijken met Primer G, 1:1 verdunt met water.
Bij keramische wandtegels deze verlijmen met Pastalijm, Keramastic ( 15x15 tot 30x40 formaat), of
Ultramastic 5 ( groot formaat wandtegels).
Keramisch en glasmozaïek verlijmen met Adesilex P10 aangemaakt met 50 % Isolastic en 50%
water.
Vloertegels verlijmen met Keraflex Maxi S1 of Ultralite S1
Natuursteen verlijmen met Elastorapid. ( zorg dat u voor aanvang van de werkzaamheden goed
geïnformeerd bent over de karakteristieke eigenschappen van de te verwerken natuursteen soort.
Afhankelijk van formaat en toepassing van het eindproduct voegen met Keracolor FF, Keracolor GG,
Ultracolor Plus, Kerapoxy Design of Kerapoxy CQ. ( Bij twijfel raadpleegt altijd technisch adviseur
Mapei Nederland.)
Inwendige hoeken, beweging- en dilatatievoegen afkitten met Mapesil AC ( keramiek en glas)
Mapesil LM ( Natuursteen). P.s gebruik bij constructieve dilatatie voegen altijd Mapefoam als
rugvulling )
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Binnenhuis in natte ruimten:
Permoxx platen tweemaal kruislinks voorstrijken met Primer G, 1:1 verdunt met water.
Inwendige hoeken en plaatnaden afdichten met Mapegum WPS en Kimband.
Water belaste wanden en vloeren geheel afdichten met Mapegum WPS.
Wandtegels verlijmen met Pastalijm, Keramastic ( 15x15 tot 30x40 formaat) of Ultramastic 5 ( groot
formaat wandtegels).
Keramisch en glasmozaïek verlijmen met Adesilex P10 aangemaakt met 50 % Isolastic en 50% water.
Vloertegels verlijmen met Keraflex Maxi S1 of Ultralite S1
Natuursteen verlijmen met Elastorapid. ( zorg dat u voor aanvang van de werkzaamheden goed
geïnformeerd bent over de karakteristieke eigenschappen van de te verwerken natuursteen soort ).
Afhankelijk van formaat en toepassing voegen met Keracolor FF, Ultracolor Plus, Kerapoxy Design of
Kerapoxy CQ. ( Bij twijfel raadpleegt altijd technisch adviseur Mapei Nederland.)
Inwendige hoeken, beweging- en dilatatievoegen afkitten met Mapesil AC ( keramiek en glas)
Mapesil LM ( Natuursteen). P.s gebruik bij constructieve dilatatie voegen altijd Mapefoam als
rugvulling )
Uitvlakken:
Permoxx platen tweemaal kruislinks voorstrijken met Primer G, 1:1 verdunt met water, indien een
hogere mechanische hechting is gewenst voorstrijken met Eco Prim Grip.
Uitvlakken vocht bestendig met Planitop 200 tot een laagdikte van 3mm of met Planitop Fast 330
van 3 tot 30 mm laagdikte, over de plaatnaden een alkalische net plaatsen van minimaal 10 cm breed
met Mapenet 150.
Uitvlakken met gips met Planitex F, voor het affilmen van de Permoxx platen.

Wat de gebruikseigenschappen voor het vervaardigen en het aanbrengen van onze producten
betreft, vragen wij u om de raadgevingen van onze technische productbladen strikt op te volgen.
Raadpleeg onze website www.mapei.nl of de Mapei App (de App is gratis te downloaden via ITunes (I-Pad/I-Phone) of Google Play Store (Android).)
Elke ondergrond moet bovendien voldoen aan de geldende normen inzake de uit te voeren
werkzaamheden, op het bovengenoemde werk.

Indien na het uitbrengen van dit advies zich veranderingen in de geconstateerde situatie voordoen, kan dit
advies aanpassingen vereisen. U bent zelf verantwoordelijk om een dergelijke verandering aan ons te melden
zodat wij voor aanvullende advisering kunnen zorgen. De uitvoering van de werkzaamheden, de vaststelling
van het verbruik en de toepassing van de producten valt altijd onder uw eigen verantwoordelijkheid. Neem bij
twijfel altijd contact op met onze Technische Dienst en zet in ieder geval een proef op.
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In de bijlage vindt u een Projectaanmeldingsformulier. Gelieve alle rubrieken in te vullen en minimaal 5
werkdagen voor aanvang werkzaamheden aan ons te versturen. Deze gegevens zijn nodig om na afloop de
garantie correct te kunnen opstellen. Verstrekken van een Projectgarantie is alleen mogelijk na
ondertekening van de Garantie overeenkomst en het tijdig aan/afmelden van het project door middel van
het Projectaanmeldingsformulier.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij uw vertegenwoordiger of onze technische dienst.
Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
MAPEI NEDERLAND BV

Johan van Heijster,
Hoofd Techniek

Voor het raadplegen van de technische databladen, klik op onderstaande productafbeeldingen.
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