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FOBY FLEXVOEG
Produkteigenschappen
Foby Flexvoeg is een voorgemengde voegmortel op cementbasis
voor het voegen van keramische vloer-en wandtegels, mozaïek,
glastegels, natuursteen e.d. Door toevoeging van kunstharsen is
het produkt blijvend flexibel en waterdicht. Bovendien zorgt de
unieke samenstelling, na aanmaak met water, voor een zeer
smeuïge massa die probleemloos en prettig verwerkbaar is.
Toepassingsgebied
Foby Flexvoeg is toepasbaar voor voegbreedtes van 2 tot 10
mm. Het gebruik van Foby Flexvoeg is vooral aan te bevelen:
• op wanden en vloeren.
• binnen en buiten.
• speciaal voor natte ruimtes.
• op kritische ondergronden zoals bij
vloerverwarmingssystemen en houten vloeren.

Technische gegevens:
Aanmaakverhouding:

100 g poeder toevoegen aan
20 g water

Verwerkingstijd:

ca. 1 uur
(afhankelijk van temperatuur)

Verwerkingstemperatuur:

+ 5 °C - + 35 °C
(ondergrond-en
omgevingstemperatuur)

Uitharding:

Minimaal 24 uur

Houdbaarheid:

Minstens 12 maanden mits
ongeopend en droog bewaard

Verpakking:

5 kg en 25 kg zak

Voorbereiding
De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en
droog te zijn. De voegen zonodig eerst uitkrabben en reinigen.

Verbruik:

0,5 - 1 kg/m2
(afhankelijk van tegelformaat,
voegbreedte en voegdiepte)

Verwerking
Zowel tegeloppervlak als voegen vlak voor het inwassen voorbevochtigen. Foby Flexvoeg wordt aangemaakt door 5 kg poeder
te mengen met ca. 1 liter schoon water in een schone mengkuip.
Zeer goed doorroeren. Na circa 10 minuten wachttijd, nogmaals
krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met
een voegrubber of spaan krachtig en gelijkmatig in de voegen
drukken. Niet te grote oppervlakken inwassen en zodra de
voegmortel iets aangedroogd is, nasponzen met schoon water.
Na ca. 24 uur de tegels met een droge doek nawrijven.

Overige Foby-produkten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-programma
van hoogwaardige kwaliteitsprodukten. In het bedrijfslaboratorium
worden deze produkten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots
aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos
verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking
en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden.
Tevens is het aan te bevelen gedurende de eerste dagen na de
verwerking, de voegen vochtig te houden b.v. door te sponzen
of te dweilen. Dit om een goede sterkteontwikkeling te
bevorderen. Bij sterk zuigende ondergronden en tegels alsook
bij warm en droog weer langer nat houden.

Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd
op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Fobyprodukten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan
onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op
gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu.Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de produktsamenstelling
aan te passen.Voor adviezen kunt u contact opnemen met
EUROVITE NEDERLAND B.V.

Kleuren
Foby Flexvoeg is in 6 basiskleuren verkrijgbaar, te weten
gebroken wit, jasmijn, zilvergrijs, manhattan, bahama en grijs.
Bij alle cementgebonden produkten is het uithardingsverloop en
de kleurtoon afhankelijk van het vochtaanbod uit de ondergrond
en van de omgevingstoestand. Een onregelmatig vochtaanbod
kan kleurnuancering en vlekvorming tot gevolg hebben. Ook
andere factoren kunnen mogelijk van nadelige invloed op de
kleurstelling zijn. De fabrikant stelt zich hiervoor dan ook niet
verantwoordelijk.
Veiligheidsgegevens
Het produkt reageert alkalisch en werkt zodoende irriterend op
huid en ogen. Derhalve direkt contact zoveel mogelijk vermijden.
Bij contact met ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen
en eventueel arts raadplegen.
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info@eurovite.com - www.foby.nl

