
Ardacolor Premium
HOOGWAARDIGE, SNELUITHARDENDE VOEGMORTEL

VOORDELEN

- Versnelde afbindtijd.

- Lichte verwerkingseigenschappen.

- Beloopbaar na 90 minuten.

- Versnelde afbindtijd.

- Lichte verwerkingseigenschappen.

- Beloopbaar na 90 minuten.

PRODUCT

Multifunctionele sneluithardende voegmortel voor alle

soorten keramische- en natuursteentegels. Wateren

vuilafwijzend met een versnelde uitharding en een

verhoogde kristallijne waterbinding. Ardacolor Premium is

vorstbestendig, waterdampdiffusie-open en geschikt voor

vloerverwarming. In tegenstelling tot normale cementaire

voegmortels heeft Ardacolor Premium geen

gevaarsymbolen op de verpakking. Ardacolor Premium

heeft een verhoogde bescherming tegen micro-

organismen en schimmelvorming. Voldoet aan CG2 WA-

normering volgens EN 13888; is zeer emissiearm volgens

GEV-Emicode EC1R PLUS en is chromaatarm volgens EU-VO

1907/2006 (REACH).

TOEPASSINGEN

Ardacolor Premium is geschikt voor alle soorten

keramische- en natuursteentegels; porcellenato (-grès)

tegels, glasmozaïek, glastegels, betonsteen, aardewerk,

kunststeen, verkleuringsgevoelig natuursteen, kalksteen,

juramarmer. Geschikt voor voegbreedten van 1 tot 10 mm.

Dankzij de multifunctionele eigenschappen is Ardacolor

Premium binnen, buiten op wanden en vloeren te

gebruiken.

EIGENSCHAPPEN

- Voegbreedten van 1 tot 10 mm.

- Voor alle soorten keramische- en natuursteentegels.

- Waterafstotend en vorstbestendig.

- Antibacterieel en schimmelremmend.

- Hoge kristallijne waterbinding, geen randverkleuring bij

natuursteen.

- Zeer fijn oppervlak, fijne korrel.

- Zeer eenvoudig te reinigen.

- Goede flankhechting.

- Water- en vuilafwijzende.

- Geen gevarensymbolen volgens GGVS

VERWERKING

Ondergrond: De voegen uitkrabben en de ondergrond

reinigen. De voegflanken moeten droog, schoon en vrij van

mortelresten zijn. De voegen moeten voldoende diep zijn.

Ardacolor Premium niet bij omgeving- en

ondergrondtemperatuur lager dan +5 °C verwerken.

Belangrijk is dat de voegen gelijkmatig droog zijn. Een

verschil in vochtigheid in de ondergrond kan vlekvorming in

het voegmateriaal veroorzaken. Daarom bij het verlijmen ná

een lijmmortel voldoende droogtijd aanhouden, afhankelijk

van de lijmmortel. (3 tot 24 uur).

Mengen: Mengen tot een klontvrije, homogene massa met

een mixer (± 600 tpm). Na een “rijptijd” van ± 2 minuten kort

mengen. Verwerkingstijd: ± 30 minuten bij +20°C.

Mengverhouding: 25kg: 6,0 - 7,0 ltr water 5 kg: 1,2 - 1,4 ltr

water.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal met een

voegspaan of rubberspatel voegvullend in de voeg

aanbrengen. Eerst dwars op de voegen, daarna diagonaal

aanbrengen. Na het dof worden van de voegmortel starten

met het reinigen van het tegelwerk. Indien na aanaken 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 opnieuw met een schone,

vochtige spons de voeg diagonaal strak afwerken. Pas

gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht

beschermen.

Reiniging: Gereedschap direct reinigen met water.

Opmerking: Geringe kleurvariaties zijn mogelijk. Gebruik

voor hetzelfde project en aangrenzende oppervlakken

product met hetzelfde lotnummer en werk bij vergelijkbare

temperaturen en droge ondergronden.
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Artikelnummer EAN Code Kleur Verpakking
30603791 4026923604879 wit 5 kg
30603787 4026923604886 zilvergrijs 5 kg
30603827 4026923604893 manhattan 5 kg
30603790 4026923604

909

grijs 5 kg

30603786 4026923604916 jasmijn 5 kg
30603782 4026923604923 crème 5 kg
30603785 4026923604930 bahama beige 5 kg
30603784 4026923604947 pergamon 5 kg
30603783 4026923604954 antraciet 5 kg
30603826 4026923604961 caramel 5 kg
30603825 4026923604978 bruin 5 kg
30603789 4026923605098 wit 25 kg
30603788 4026923605104 zilvergrijs 25 kg
30603792 4026923605111 grijs 25 kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, (tussen +5°C en +25°C) en droog opslaan in

ongeopende originele verpakkingen. Na productiedatum 12

maanden Koel en droog. Gedurende 18 maanden houdbaar

in originele, gesloten verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Mengverhouding 4,5 – 5,5 l water / 25 kg vloer

0,9 – 1,1 l water / 5 kg

Verbruik 0,3 – 0,7 kg/m² afhankelijk van

voegdiepte en tegelformaat

Verwerkingstijd ± 30 minuten na mengen (bij

+20°C)

Verwerkingstemperatuur tussen +5 en +25°C

Beloopbaar na ± 90 minuten

Belastbaar na ± 24 uur

Artikelnummer 30603791

EAN code 4026923604879

Pallet 192

42 (artikelnummer 30603789,

30603788, 30603792)

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)162 491 000
 + 32 (0)9 255 1717


