
 De lucht- en ondergrondtemperatuur moeten hoger zijn dan 10 °C

 Een temperatuur van rond de 17 °C heeft een positief effect op de verwerking

 Draag passende beschermende kleding

 Voeg component B aan component A toe en meng deze op een laag toerental 
 gedurende minimaal drie minuten met een mixer

 Doe, om te voorkomen dat de Multifuge Diamond niet goed vermengd is, het mengsel 
 in een schone emmer (houder grondig schoonkrabben) en meng het geheel nogmaals 

 Voeg de tegels met een schuimrubberen inwasbord of een speciaal voegbord

 Bij het voegen wordt het voegmortel op het gehele tegeloppervlak opgebracht

 Het oppervlak moet van tevoren met een handspons (bij geprofi leerde tegels met een zachte
 fl eecespons) worden ‘voorgesponst’ en direct erna worden afgesponst

 Om het voor- en afsponzen te vergemakkelijken, adviseren wij 2 bouwemmers te gebruiken 
 (voorsponzen/afsponzen)

 Het water moet regelmatig worden ververst

 Om de sponzen eenvoudig te kunnen verwisselen, adviseren wij het gebruik van 
 voegborden met verwisselbare sponzen via bijvoorbeeld klittenband

 Roer materiaal dat al hard begint te worden niet opnieuw door

 Indien er nog sluierresten op het tegelwerk aanwezig zijn op de dag na het voegen, 
 dan kunnen deze eenvoudig met verdund schoonmaakazijn worden afgedaan. 
 Deze resten kunnen dan later alsnog worden verwijderd, al kost dit wel wat meer moeite. 
 Neem hiertoe de informatie van de technische beschrijving en de instructies van de 
 fabrikant van het schoonmaakmiddel aandachtig door

De in deze productbeschrijving opgenomen informatie is gebaseerd op onze ervaring en naar eer en geweten opgesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De verwerking van het product dient 
te allen tijde op de betreffende bouwobjecten, toepassingen en de specifieke plaatselijke omstandigheden te worden afgestemd. Wij waarborgen de juistheid van de informatie van onze verkoop- en leveringsvoor-
waarden en onze betaalcondities indien aan het bovenstaande is voldaan. Wij zijn alleen gebonden aan aanbevelingen van onze medewerkers die niet in overeenstemming zijn met het leveringsprogramma, indien 
deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor een optimaal resultaat raden wij altijd aan om op de betreffende werkplek het product eerst uit te proberen. In ieder geval dienen de algemeen erkende regels van de techniek te 
worden aangehouden.  
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