
658 WANDOFORTE
Egalisatiemiddel voor de wand.

Basis  : Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.
Kleur  : Grijs.

Voor binnen en buiten
Vochtbestendig
Vorstongevoelig
Hoge eindsterkte
Uitstekend verwerkbaar
Chromaatarm
Laagdikte van 2 tot 10 mm

Classificatie  : CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik
onder keramisch tegelwerk.

Eindsterkte  : 658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen, direct op
te verlijmen.

Verbruik  : Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.
Veroudering  : 658 Wandoforte vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop tegelwerk
aangebracht dient te worden.

Laagdikte  : 658 Wandoforte kan in één laag tot 10 mm dikte worden opgebracht.
Opslag  : Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding  : 25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
Verwerkingstijd  : De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.
Wachttijd  : Het verdient aanbeveling de mortel 2-3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
Afbindtijd  : Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder bewerken.
Houdbaarheid  : 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur  : Vanaf 10° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en
laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

658 Wandoforte kan op elk type starre, druk- en trekvaste, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden
toegepast.



Vooraf gesloten ondergronden zoals bestaand wandtegelwerk goed ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens de ondergrond volledig laten
drogen.
Gladde en gesloten wanden voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
Alle onstabiele en slecht hechtende verf- en kalklagen eerst verwijderen.
Poreuze wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
Gaten en scheuren vooraf vullen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met
onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Voeg 25 kg 658 Wandoforte toe aan 6 liter water koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 20 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna "nat in nat"de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte van maximaal
10 mm.
Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.

Veiligheid en milieu  : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen  : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
658 Wandoforte Zak à 25 kg 8 710345 658010
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