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CG2W

KLASSIEKE TEGELVOEGEN

+

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
■■

■■
■■
■■

Speciaal voor buiten
- tegels in verband, bestrating, natuursteen
- steenstrips
Afwerking: afgesponst, geborsteld, glad
Waterafstotend
6 kleuren

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT*

*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen
aan de binnenlucht, die een risico op inademingstoxiciteit
opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C
(hoge emissies).

▼▼GROTE VOEGBREEDTE VLOER en MUUR: 6 à 50 mm - AFWERKING:
RUSTIEKE KORREL Binnen/buiten
Gebruikskenmerken (2)

PRODUCTBESCHRIJVING

547 PROLIJOINT RUSTIEK is een poeder dat
gebruikt wordt voor het voegen van tegels,
bestrating en strips. Het product is in het
bijzonder aanbevolen voor buitenvloeren en
-muren. Het wordt gebruikt om brede voegen
te maken, van 6 tot 50 mm.
Dit product is verkrijgbaar in 6 kleuren (grijs,
beige, steenkleurig, roze, graniet en klei) voor
een regelmatig, homogeen uitzicht.
Met 547 PROLIJOINT RUSTIEK kunt u kiezen
voor verschillende decoratieve afwerkingen
(afgesponst, geborsteld of glad), naargelang
van het gebruikte werktuig.

Indeling volgens de EN 13 888-norm.
547 PROLIJOINT RUSTIEK is een verbeterde
mortel op cementbasis (CG2) met een
verminderde wateropname (W).

TOEPASSINGEN

1 tot 2 uur
■■Definitieve uitharding: 24 uur
■■Beloopbaar na: 24 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Houd u steeds aan de voorschriften van het CPT
en het DTU voor de verwerking van de producten.

Voorbereiding van de ondergrond
• Wacht

tot de legmortel volledig is
afgebonden voor u 547 PROLIJOINT
RUSTIEK aanbrengt.
• Zorg ervoor dat er niet te veel legmortel in
de lege voegen zit.
• Bij droog en warm weer dient u het
oppervlak van poreuze materialen die u wilt
voegen te bevochtigen.

Voorbereiding van het product
zak van 25 kg 547 PROLIJOINT
RUSTIEK mengen met 2,5 à 3,5 liter
zuiver water, oftewel ongeveer 10 à
14% water, tot er een homogene massa
zonder korrels ontstaat.

•1

■■Muren: binnen en buiten
■■Vloeren: binnen en buiten

Ongeschikt voor:
• zwembaden, sauna's, hammams, spa's,
• ruimten waar bijtende of zure middelen

worden gebruikt.

de lege voegen met behulp van een
rubberen wisser of een kattentong met het
product. Druk goed aan tot de voeg over de
volledige diepte is gevuld.
• Maximale voegbreedte: 50 mm.

(1)

Reiniging - afwerking
• Wacht

KENMERKEN

■■Aanbiedingsvorm: gekleurd poeder (6

tinten: grijs - beige - steen - roze - graniet en klei)
dichtheid van het poeder:
1,5 ± 0,1
■■pH: 12 ± 0,1
■■Samenstelling: hydraulische bindmiddelen,
minerale vulstoffen en hulpstoffen
■■Volumieke

Toepassing
• Vul

Bijbehorende vloerbedekking
• Getrokken gres tegels
• Terracotta (1)
• Kalksteen- en marmertegels
• Graniet (1)
• Tegels in verband (1)

• Als

■■Verwerkbaarheid:

tot de voegmortel voldoende is
uitgehard voor u eventuele onzuiverheden
met een schone, enigszins vochtige spons
wegneemt. Ga voorzichtig te werk zodat u
de voegen niet beschadigt.
• Maak de voegen vlak zonder ze uit te
wassen met een vochtige spons, borstel ze
met een zachte borstel of strijk ze glad en
druk ze aan met een voegijzer, naargelang
de gewenste afwerking.

het oppervlak van de vloerbedekking
begint af te poederen, dient u aan het eind
van de werkzaamheden het stof weg te
nemen met een stoffer of een droge doek.
• Maak de voegen de volgende dag opnieuw
vochtig om de hardheid te bevorderen.
BELANGRIJKE TIPS

Voor gelijkmatige voegen zonder
uitbloeiingen
• Voor het aanbrengen van de
voegmortel
--Wacht tot de vloer of de dekvloer en

de kleefmortel droog zijn voor u de
voegen gaat vullen.
--De ondergrond moet droog zijn en mag
geen last hebben van optrekkend vocht.
• Bij het aanbrengen van de voegmortel
--Respecteer de aanmaakverhouding.
--Wacht tot de voeg is uitgehard voor u

ze gaat reinigen.
--Gebruik niet te veel water bij het

reinigen.
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK
• De

gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C
en +30°C.
• Bij poreuze vloerbedekkingen is het
aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid
te testen.
• Niet met hoge druk reinigen (≥ 80 bar).
• Niet aanbrengen bij felle zon of sterke
wind.
• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

(1) Het is aanbevolen om eerst de vlekgevoeligheid te testen. (2) Waarden bepaald in het laboratorium bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid, volgens de geldende norm.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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KL A S S I E K E T E G E L V O E GE N
VERBRUIK
Indicatief verbruik voor bestrating van 30 mm dik = 3 à 11 kg/m2
VOEGBREEDTE
Afmetingen van de tegel
15 x 15 cm
11,5 x 24 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
45 x 45 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm

10 mm
7,6 kg/m2
7,3 kg/m2
5,7 kg/m2
3,8 kg/m2
2,9 kg/m2
2,6 kg/m2
2,3 kg/m2
2,0 kg/m2

15 mm
11,4 kg/m2
10,9 kg/m2
8,6 kg/m2
5,6 kg/m2
4,3 kg/m2
3,8 kg/m2
3,5 kg/m2
2,9 kg/m2

Verbruik in kg/m2 = 0,19 x h x e x (L
 + l)
(L x l)
h: dikte van de tegel (mm)
e: voegbreedte (mm)
L: lengte van de tegel (cm)
l: breedte van de tegel (cm)

Indicatief verbruik voor strips van 15 mm dik = 6 à 9 kg/m2
VOEGBREEDTE
Afmetingen van de tegel
6 x 22 cm

10 mm
6 kg/m2

15 mm
9 kg/m2

Kleurenkaart
Gris

Rose

Beige

Granit

Pierre

Argile

De tinten kunnen vanwege de drukprocédés niet kleurgetrouw worden weergegeven.

VERBRUIK

PALLETISERING

WAARBORG

(zie verbruikstabel).

HOUDBAARHEID

REFERENTIEDOCUMENT

■■Tegels: 3 à 11 kg/m2
■■Strips: 6 à 9 kg/m2,

VERPAKKING

■■42 zakken van 25 kg (1,05 ton).

■■Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

1 jaar na fabricagedatum in de oorspronkelijke,
ongeopende verpakking, te beschermen tegen vorst.

■■In overeenstemming met de EN 13 888-norm.

■■Zak van 25 kg.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup NV. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de

verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.
Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.
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