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SNEL VERHARDEND

VAN 1 TOT 10MM

WAND EN VLOER



Producteigenschappen
Foby Uitvlakmortel is een cementgebonden reparatie- en 
uitvlakmortel voor het repareren en uitvlakken van minerale 
ondergronden. Na menging met water ontstaat een smeuïge 
mortel die licht verwerkbaar is. Foby Uitvlakmortel hardt snel en 
spanningsarm uit.

Toepassingsgebieden
Foby Uitvlakmortel is te gebruiken voor het uitvlakken en 
repareren van steenachtige ondergronden zoals: kalkzandsteen, 
prefab betondelen, gestorte betondelen, cellenbeton en 
metselwerk. Tevens is Foby Uitvlakmortel geschikt voor 
reparaties van cementgebonden pleisterlagen en als uitvlakmortel 
onder tegelwerk in natte ruimtes. Niet geschikt voor 
gipsgebonden ondergronden.

Ondergrondvoorbereiding
De minerale ondergrond moet draagkrachtig zijn en moet 
ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen 
beïnvloeden zoals losse delen, uitbloedingen, vet, stof en  
vervuilingen. De ondergrond mag zowel droog als licht vochtig 
zijn. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met 
Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Bestaand tegelwerk eerst 
voorzien van een contactlaag van Foby Flexmortel en deze laten 
drogen. Zonodig een proefstuk opzetten om de geschiktheid van 
de ondergrond te beoordelen.
Voeg 25 kg Foby Uitvlakmortel toe aan ca. 7,5 liter schoon 
water. Vervolgens met een mortelmixer  goed vermengen, zodat 
de juiste verwerkingsconsistentie wordt bereikt. Foby 
Uitvlakmortel wordt handmatig met de spaan aangebracht. Nadat 
de mortel voldoende is aangetrokken kan de mortel in de 
gewenste structuur worden afgewerkt. De laagdikte die kan 
worden aangebracht is minimaal 1 en maximaal 10 mm.
De verwerkingstijd bedraagt ca. 40 minuten.
Wordt Foby Uitvlakmortel toegepast onder tegelwerk, dan kan 
het oppervlak na ca. 6 uur worden betegeld.

o oNiet verwerken beneden +5 C en boven +25 C.

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. Zie ook de aanduidingen op de 
verpakking.
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Technische gegevens
Aanmaakverhouding: 100g poeder toevoegen aan 

30g water

oVerwerkingstijd: ca. 40 minuten (bij 18 C)
(afhankelijk van temperatuur)

o oVerwerkingstemperatuur: van + 5 C tot + 25 C

Minimale laagdikte: 1 mm

Maximale laagdikte: 10 mm

Uitharding: Na minimaal 3 uur drukvast
Na minimaal 6 uur betegelbaar

2Druksterkte: min. 12 N/mm  na 28 dagen

Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits
ongeopend en droog bewaard

Verpakking: 25kg zak

2Verbruik: ca. 1,5 kg/m  per mm laagdikte

Overige Foby- producten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, 
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby- programma 
van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het 
bedrijfslaboratorium worden deze producten 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 documentatiebladen.

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

EUROVITE NEDERLAND BV
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555
Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl - www.foby.nl


