BESCHERMENDE WATERDICHTINGSSYSTEMEN ONDER TEGELS

VOCHTWERENDE BESCHERMING

CERMICRYL
KLAAR VOOR GEBRUIK

• Gemakkelijk te plaatsen met de rol
• Zonder giftige dampen en solventvrij
•	Op ondergronden in vochtige ruimtes
•	Kan gebruikt worden in combinatie met
CERMIFILM PRIMER

VOCHTWERENDE, BESCHERMENDE COATING ONDER TEGELS

AVIS
TECHNISCHE
TECHNIQUE
RAADGEVING

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT 1

CSTB

VERBRUIK

1 kg/m2 voor 2 lagen

VOORDEEL
Zeer elastisch
Dampdoorlatend

TIP
Voor oppervlakken rechtstreeks in contact met water, gebruik
CERMIPROOF ST.
Plastic emmers van 7 of 20 kg.
Complete kit voor 6 of voor 12 m2.
Bewaring: 1 jaar, in de originele verpakking,
buiten het bereik van vorst en blootstelling
aan de zon.
Op iedere verpakking is er een duidelijke
notering van de fabricatiedatum.

SAMENSTELLING

Watergebaseerde emulsie van hoogwaardige polymeren, synthetische harsen, minerale vulstoffen uit kalkzandsteen met een specifieke
granulometrie, specifieke toeslagstoffen.
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TOEPASSINGSGEBIED

ONDERGROND

A) M
 UREN INTERIEUR: voor particulier of openbaar gebruik in
badkamers, douches, sanitaire ruimtes, keukens...

A) M
 UREN: alle ondergronden die compatibel zijn volgens
de hiervoor beschreven ruimtes

B) VLOEREN INTERIEUR: voor particulier gebruik
• Opmerking: niet gebruiken voor zwembaden, bekkens, terrassen en balkons (gebruik hiervoor CERMIPROOF ST).

B) VLOEREN
•A
 nhydriet dekvloeren
• Droge dekvloeren die geplaatst zijn volgens de technische
voorschriften
•O
 ude ondergronden: tegels en semi-flexibele panelen
•S
 tabiele, houten vloeren

PLAATSING
1) VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
Op oude ondergronden (behalve keramiek) en op ondergronden die zeer gesloten zijn, kan de CERMICRYL rechtstreeks
geplaatst worden zonder primer.
Op andere ondergronden dient men de primer CERMIFILM
vooraf kruiselings aan te brengen met de rol of met de kwast
en daarna gedurende 2 tot 3 uur laten drogen (Afhankelijk van
de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte)

2) BEHANDELING VAN DETAILS
Eén laag CERMICRYL met de kwast aanbrengen en de wapeningsband, voorgevormde hoeken of andere elementen in de
pasta duwen om dan enkele uren te laten drogen.
3) AANBRENGEN VAN CERMICRYL
Gebruik een rol of kwast en breng kruiselings twee lagen aan
met een tussentijd van 3 tot 4 uur tussen de eerste en de
tweede laag.

PLAATSEN VAN DE TEGELS
Wacht minimum 12 uur na het plaatsen van de laatste laag
CERMICRYL. Bescherm de vloer (CERMICRYL is niet beloopbaar zonder bescherming)

Primer CERMIFILM

1ste laag CERMICRYL

Gebruik CERMIPLUS (of een andere lijmmortel uit het gamma
Performance, High Performance of Excellence) op de vloer
en op de muur of CERMIFIX voor het plaatsen van faïence
op de muur.

2de laag CERMICRYL

Plaatsen van CERMIPLUS of CERMIFIX

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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