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1. Ondergronden moeten vrij zijn van be-
standdelen die de hechting kunnen be-moei-
lijken. De effenheid moet conform DIN 18202 
zijn. De ondergrond moet vast en draagkrach-
tig zijn. Afhankelijk van de ondergrond moet 
soms ook een grondlaag worden aangebracht.

2. Tegellijm conform DIN 12004 C2 resp. 
12002 S1 met een getand truweel 4 mm of  
6 mm aanbrengen op de ondergrond. Bij om-
hoogkomende componenten moeten span-
ningen worden voorkomen.

3. De eerste mat wordt (hoek van de ruimte) 
van het uitstekend glasvezel bevrijd zodat de 
andere matten met hun uitstekend glasvezel 
er kunnen worden opgeplaatst. Het uitste-
kend glasvezel moet steeds de volgende mat 
overlappen. De mat moet ook in verband ge-
plaatst worden.

4. De matten zijn aan een kopse resp. lange 
zijde met uitstekend glasvezel uitgerust (3,0 
cm). Dit is voorzien voor het verbinden van 
de stootvoegen. Een andere versteviging van 
de voegen is niet vereist. De afzonderlijke 
matten worden dicht tegen elkaar geplaatst.

5.  De ontkoppelingsmat met het volledig 
oppervlak in de tegellijm plaatsen met het 
speciale vlies naar beneden (witte zijde) en 
met behulp van een strijkbord of een aan-
drukwals aandrukken. 
De matten moeten minstens op 10 cm wor-
den geplaatst.

6. Het snijden van de ontkoppelingsmatten 
op de vereiste maat gebeurt met een mes of 
schaar.

7. De uitdiepingen van de roosterstructuur 
worden met tegellijm door middel van een 
spatel gelijkmatig dichtgemaakt. Met het op 
de tegel afgestemd getand truweel wordt de 
tegellijm vervolgens uitgestreken en worden 
de tegels geplaatst. Naar het nat in nat prin-
cipe.

8. Ten vroegste na 24 uur kunnen de ge-
plaatste tegels met flexibel voegsel conform 
EN 13888 CG2 worden gevoegd.

9. Bewegings- en veldbegrenzingsvoegen 
moeten volgens de geldige regelwerken wor-
den geplaatst resp. worden overgenomen. 
Hierbij is het bewegingsvoegprofiel BLANKE 
FLOOREX geschikt.

Opgepast:  
Gelieve bij het verwerken de aanwijzingen in onze laatste nieuwe technische merkbladen in acht te nemen. De huidige geldende normen moeten eveneens worden nageleefd.
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