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FOBY® 
Waterdichtsysteem
waterdicht tegelwerk in natte ruimten



Gegarandeerd waterdicht tegelwerk

met het FOBY® waterdicht systeem kunt u gega-
randeerd waterdicht tegelwerk realiseren. door de 
bijzondere combinatie van producten is het moge-
lijk om iedere inwerking van vocht in natte ruimtes 
te voorkomen. hiermee kan veel schade vermeden 
worden, want vocht is nog altijd de grootste oor-
zaak van schade aan tegelwerk.
desgewenst kunnen we uw project volgen en 
begeleiden en bij correcte uitvoering kunt u een 
schriftelijke garantie van 5 jaar krijgen op het 
totale tegelwerk. voor het aanvragen van deze 
garantie dient u gebruik te maken van het speciale 
aanvraagformulier dat u kunt downloaden van de 
website.

Producten

het FOBY® waterdicht-systeem is opgebouwd uit 
de volgende producten:
-  FOBY® hechtingsemulsie (voorstrijkmiddel)
-  FOBY® Afdichtpasta (elastische afdichtpasta)
-  FOBY® Afdichtband (band voor kimafdichting)
-  FOBY® multi-Flex (hoogelastische watervaste 
 lijm voor wandtegels)
-  FOBY® Flexmortel (elastische watervaste poeder
 tegellijm)
-  FOBY® voegmortel univoeg wd (flexibele en 
 waterdichte voegmortel voor voegen tot 10mm)
-  FOBY® siliconenkit

Werkwijze in 8 stappen

1.  Alle wanden voorstrijken met FOBY® hech-
tingsemulsie. droogtijd 1 à 2 uur.

2.  Alle hoekaansluitingen ruim instrijken met 
FOBY® Afdichtpasta.

3. druk het FOBY® Afdichtband in de nog natte 
pasta.

4.  Bestrijk het aangebrachte band geheel met 
FOBY® Afdichtpasta. Bestrijk ook alle plaatsen 
rondom leidingdoorvoeren en afvoerputjes.
nB. Bij betegeling van een watervaste multiplex-
vloer dient de gehele vloer met FOBY® Afdicht-

pasta ingestreken te worden. Alleen watervaste 
houtsoorten zijn hiervoor geschikt.

5.  wandtegels aanbrengen met FOBY® multi-Flex. 
de lijm onder de bovenste rij tegels daarbij hori-
zontaal inkammen.

6.  de vloertegels worden verlijmd met FOBY® 
Flexmortel. de lijm moet daarbij de hele onder-
grond bedekken en mag niet tot op de ondergrond 
worden doorgekamd. 

7.  het gehele tegelwerk voegen met FOBY® 
univoeg wd. de hoekvoegen geheel vrij houden.

8.  Alle hoeken afkitten met FOBY® siliconenkit. dit 
geldt tevens voor afvoerputjes, leidingdoorvoeren, 
bad- en douchebakken, toiletten etc.

Eurovite Nederland BV

FOBY® is het professionele merk bouwmaterialen 
van eurovite nederland Bv. eurovite is fabrikant 
van een omvangrijk programma bouwchemische 
stoffen die in eigen laboratoria worden ontwikkeld. 
een belangrijk deel hiervan bestaat uit lijmen en 
voegmortels voor keramische tegels. 

eurovite nederland Bv
postbus 60, 6710BB ede
tel (0318) 664 555
info@eurovite.com
www.foby.nl
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FOBY® Waterdicht-systeem

1. Alle wanden voorstrijken met FOBY® 
Hechtingsemulsie. Droogtijd 1 à 2 uur.

2. Alle hoekaansluitingen ruim 
instrijken met FOBY® Afdichtpasta.3. FOBY® Afdichtband in de 

natte pasta drukken.

4. Het aangebrachte band geheel 
met FOBY® Afdichtpasta bestrijken. 
Bestrijk ook alle plaatsen rondom 
leidingdoorvoeren en afvoerputjes. 
Droogtijd ca 6 uur.

5. Wandtegels aanbrengen met FOBY® 

Multi-Flex. De lijm onder de bovenste 
rij tegels horizontaal inkammen.

6. Vloertegels verlijmen met FOBY® Flexmortel. 
Lijm moet daarbij de hele ondergrond bedekken 
en mag niet tot op de ondergrond worden doorgekamd. 

7. Het tegelwerk voegen met FOBY® Univoeg WD. 
De hoekvoegen geheel vrij houden.

8. Alle hoeken afkitten met FOBY®

Siliconenkit. Dit geldt tevens voor 
afvoerputjes, leidingdoorvoeren, 
bad- en douchebakken, toiletten etc.

NB. Bij betegeling van een water-
vaste multiplexvloer dient de gehele 
vloer met FOBY® Afdichtpasta inge-
streken te worden. Alleen watervaste 
houtsoorten zijn hiervoor geschikt.

FOBY® Waterdicht-systeem in één oogopslag



FOBY® Waterdicht-systeem

FOBY® Hechtingsemulsie
is een kunstharsdispersie 
die met drie delen water 
verdund gebruikt wordt 
als voorstrijkmiddel om 
de hechting te verbeteren 
en de ondergrond min-
der vochtabsorberend te 
maken.

FOBY® Afdichtpasta
is een waterdicht-systeem 
en bevat 5kg FOBY® 
Afdichtpasta ruim vol-
doende voor het waterdicht 
afdichten van 12 meter 
hoekaansluiting. er is een 
blokkwast bijgesloten voor 
het aanbrengen.

 

FOBY® Multi-Flex
kant en klare dispersie te-
gellijm met verlengde open 
tijd en uitstekend standver-
mogen voor wandtegels. 
droogt flexibel op.
type d2te conform en 
12004.

FOBY® Univoeg WD
sneluithardende, water-
dichte, flexibele voegmortel 
beschikbaar in de kleuren 
wit, jasmijn, bahama,  
zilvergrijs, manhattan,  
cementgrijs, donkerbruin  
en grafietzwart.

FOBY® Waterdicht-systeem
voor waterdicht tegelwerk 
in bad en douche ruimtes, 
toiletten, keukens etc. 
Bestaat uit Afdichtpasta, 
Foby Afdichtband en een 
blokkwast. 

FOBY® Afdichtband
is een 12 meter lange 
nonwoven band van 15cm 
breed die met behulp van 
de blokkwast ingebed 
wordt in de afdichtpasta.

FOBY® Flexmortel
Flexibele poeder tegellijm 
geschikt voor wand en 
vloer met verlengde open 
tijd.
type c2te en s2 conform 
en 12004 en en 12002.

FOBY® Siliconenkit
sanitair ingestelde 1 
component siliconenkit 
beschikbaar in de kleuren 
wit, jasmijn, vanille, zilver-
grijs, manhattan, grijs en 
antraciet/grafiet.


