Advies met betrekking tot een verdere bewerking van Permoxx platen.

Buiten  gevels:
Pleisteren van Permoxx, buiten.
Voor het pleisteren van Permoxx platen welke gemonteerd zijn in een buitensituatie, bijvoorbeeld
aan gevels kan het voorkomen dat u deze wenst te voorzien van een cementgebonden pleisterlaag,
waar overheen bijvoorbeeld een coating moet worden gezet. Hiertoe kunnen de platen worden
gepleisterd met ARDEX F 5.
Wij raden wel aan de naden te voorzien van een alkalisch bestendig gaasband welke wordt ingewerkt
in de mortel.
Tegelen op Permoxx, buiten.
Indien er in een buitensituatie tegelwerk moet worden gemaakt op Permoxx dan dient u hiervoor de
tegels te verlijmen met ARDEX X 77, Microtec Flexlijm. Als voorstrijk eerst ARDEX P4 aanbrengen met
kwast of roller op schone Permoxx platen. Afhankelijk van het formaat tegels dient u te kiezen voor
de juiste vertanding van de lijmkam. Dit dient in het werk te worden bepaald. Tegels dienen namelijk
in een buitensituatie vol en zat te worden verlijmd aan hun ondergrond. Het kan derhalve nodig zijn
de tegels te verlijmen middels de buttering-floating methode. Daarnaast mogen tegels niet groter
zijn dan 0,12m² en niet dikker zijn dan 12 mm wanneer deze boven de 3m1 hoogte worden verwerkt.
Boven de 3m1 hoogte moeten de tegels extra worden verankerd.
Maaiveld detail.
Bij het verwerken van Permoxx platen onder het maaiveld moeten de Permoxx platen voor het
aanbrengen (kopse kanten en beide zijdes onder het maaiveld) worden voorzien van ARDEX BM-P
vloeibare bitumen. ARDEX BM-P wordt in twee lagen aangebracht met blokkwast of roller volgens de
aanwijzingen in het technisch informatieblad.
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 geheel 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 .





Dilataties in het tegelwerk aanbrengen in overleg met de constructeur. In ieder geval dient
men rekening te houden met hoe donkerder de tegel des te meer dilataties dienen te
worden aangebracht.
Dilataties uit de ondergrond dienen loodrecht te worden overgenomen.

