Advies met betrekking tot een verdere bewerking van Permoxx platen.

Binnen  Badkamer:
Bij toepassing van Permoxx in de badkamer kunnen de platen worden voorzien van tegelwerk of een
decoratieve pleisterlaag. Voor het verlijmen van tegels ARDEX X 77, Microtec Flexlijm of ARDEX D 22
Dispersie tegellijm toepassen en het geheel voegen met ARDEX G6 Flex 1-6. Hoekaansluitingen
dienen te worden voorzien van een flexibele afdichting middels ARDEX Siliconen SN of SE. Bij
toepassing in de natte cel of daar waar continue (spat)water wordt verwacht moet het geheel
worden voorzien van een alternatieve afdichting. Hiertoe de platen voorzien van twee lagen ARDEX
S-1K en in de eerste laag ARDEX SK 12 inwerken (inwendige hoeken ARDEX SK90 en uitwendige
hoeken ARDEX SK270). Na droging van de tweede laag (circa 12 uren) kan het tegelwerk worden
aangebracht zoals hierboven is beschreven. Vloertegels dienen vol en zat te worden verlijmd met
ARDEX X77 of ARDEX X78.
Indien in de badkamer geen tegelwerk wordt toegepast, maar een decoratieve pleister kan het
voorkomen dat het geheel eerst moet worden uitgevlakt. Hiertoe moeten de Permoxx platen worden
voorgestreken met ARDEX P 3 / ARDEX P 51 of ARDEX P 4. Na droging (ca. 1 uren) van de voorstrijk
kan dan het geheel worden gepleisterd met ARDEX R1 of worden uitgevlakt met ARDEX A 950. Het
verschil in deze twee pleisters is de mogelijkheden in laagdikte. ARDEX R 1 kan tot een laagdikte van
maximaal 10mm worden toegepast en ARDEX A 950 kan vanaf circa 1 mm worden toegepast.
Vanzelfsprekend is het inzetten van dikkere laagdiktes niet aan te raden, vanwege het werken op
plaatmateriaal. Denkt u in dezen ook eens aan ARDEX PANDOMO® Wall als Decoratieve afwerking.
Binnen  Wandwerk
Voor het afwerken van wanden die niet in de badkamer gesitueerd zijn kunnen de wanden worden
uitgevlakt met ARDEX A 828, Uitvlakmiddel voor wanden (onbrandbare bouwstof, klasse A1 conform
EN 13501). Wel dienen de Permoxx platen vooraf te worden voorgestreken met ARDE X P3 of ARDEX
P 51.

LET OP:
 Aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot montage van Permoxx opvolgen.
 Beweging in platen, ook onderling, kan zorgen voor scheurvorming.
 Platen dienen voor verdere bewerking stofvrij te worden gemaakt. Controleer dit grondig
voordat er een product op wordt aangebracht.
 Dit advies is een algemeen advies. Elk werk is anders en kan voor een aanpassing in dit advies
zorgen. Vraag voor specifieke situaties uw technisch adviseur.



ARDEX gaat er vanuit dat er wordt gewerkt conform de uitspraken in haar technische
informatiebladen. Zie hiervoor op www.ardex.eu

