®

FOBY
MULTI MOZAÏEK
LIJM EN VOEG IN ÉÉN
VOOR MOZAÏEK
ELASTISCH

TEGELSYSTEEM

VOCHTWEREND

FOBY® MULTI MOZAÏEK
Producteigenschappen
Foby Multi Mozaïek is een witte lijmmortel die na toevoeging
van water speciaal geschikt is voor het zowel het verlijmen en
voegen van mozaïek en glasmozaïek op de meest gangbare
ondergronden.
Door de unieke combinatie van lijm en voegmiddel in één product is Foby Multi Mozaïek uitermate geschikt voor de snelle en
perfecte verwerking van (glas)mozaïek. De lijmlaag resp. de voeg
blijft na verharding enigszins elastisch en is duurzaam bestand
tegen invloeden van vocht.
Toepassingen
Foby Mozaïek is geschikt voor verlijming van (glas) mozaïek,
keramische tegels en natuursteen op steenen gipsachtige ondergronden, gipskartonplaten, gipsvezelplaten,
bestaand tegelwerk en verwarmde vloeren.
Ook voor gebruik buitenshuis toepasbaar mits op beton of
cementachtige ondergronden. Indien het (glas)mozaïek aangebracht is op een kunststof net dan kan in één keer gelijmd en
gevoegd worden zonder dat de lijm eerst moet verharden.Voor
de overige toepassingen kan het product als een gewoon voegmiddel gebruikt worden voor het inwassen van de voegen.
Ondergrondvoorbereiding
De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en veten scheurvrij te zijn. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% restvocht bevatten en dienen
altijd voorgestreken te worden met Foby Hechtingsemulsie of
Foby Primer. Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en
cementdekvloeren minimaal 3 weken.Voor verlijming op
anhydrietvloeren de leverancier raadplegen.
Aanmaken van de lijmmortel
Voeg 5 gewichtsdelen Foby Multi Mozaïek toe aan ca. 1,0
gewichtsdelen water en meng tot een klontvrije pasta. Na een
wachttijd van 5 minuten nogmaals goed doorroeren en
eventueel nog iets water of poeder toevoegen om de gewenste
verwerkingsdikte te verkrijgen.
Traditionele verwerking
De lijm op de ondergrond aanbrengen met een lijmkam met
rechthoekige vertanding. Op een vlakke ondergrond is een tanddiepte van 5mm voldoende voor het verlijmen van
(glas) mozaïek.
De open tijd bedraagt ca. 10 minuten. De lijm min. 8 uur laten
verharden voordat ingevoegd kan worden.Voor het inwassen
kan gebruik gemaakt worden van een voegrubber of een voegbord. De ingewassen mortel eerst even laten aandrogen voordat
met een vochtige spons gereinigd kan worden.
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Lijmen en voegen in één keer
De lijm aanbrengen met een lijmkam met een vertanding van
8mm. Het (glas)mozaïek goed in de lijmlaag drukken zodat de
lijm uit de voegen puilt. Zonodig nog wat extra lijm aanbrengen
en direct daarna de voegen inwassen m.b.v. een voegrubber.
Overige gegevens
Foby Multi Mozaïek is ca. 4 uur te verwerken en tegelwerk is na
24 uur beloopbaar echter pas na 3 weken vol belastbaar.
Niet verwerken beneden +5° C en boven +35° C
Foby Multi Mozaïek is leverbaar in zakken van 5kg en 25kg.
Droog bewaren. In ongeopende verpakking minimaal
12 maanden houdbaar.
Overige Foby Producten
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 documentatiebladen.
Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research.
Alle Foby-produkten worden in eigen fabrieken geproduceerd
en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium op gebied van kwaliteit en veiligheid 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

