
Ardacolor Premium+
FLEXIBELE, MULTIFUNCTIONELE VOEGMORTEL

VOORDELEN

- Voor keramische tegels en natuursteen

- Voor voegbreedten van 1 tot 10 mm

- Na ca. 2 uur beloopbaar

- Onderhoudsvriendelijk, water- en vuilafstotend

- Met beschermend effect

- Fijn oppervlak, schitterende kleuring

- Binnen en buiten, op wanden en vloeren

- Voor keramische tegels en natuursteen

- Voor voegbreedten van 1 tot 10 mm

- Na ca. 2 uur beloopbaar

- Onderhoudsvriendelijk, water- en vuilafstotend

- Met beschermend effect

- Fijn oppervlak, schitterende kleuring

- Binnen en buiten, op wanden en vloeren

PRODUCT

Met kunststof gemodificeerde, water- en vuilafstotende,

multifunctionele voegmortel met versnelde

uithardingseigenschappen en hoge kristallijne waterbinding

voor het voegen van keramische tegels en

verkleuringsbestendige en verkleuringsgevoelige

natuursteen en marmer. Voor voegbreedten van 1 tot 10

mm, voor binnen en buiten, op wanden en vloeren. De

sneluithardende Ardacolor Premium+ is snel en licht

verwerkbaar, vorstbestendig, waterdampdiffusie-open en

geschikt voor vloerverwarmingssystemen. Ardacolor

Premium+ geeft een goede, veilige flankhechting en hardt

uit zonder scheurtjes. Ardacolor Premium+ geeft een

verbeterd beschermend effect, een fijn oppervlak en een

schitterende kleuring. Ardacolor Premium+ is chromaatarm

volgens GGVS en zeer emissiearm volgens GEV-Emicode

EC1 PLUS. Ardacolor Premium+ voldoet aan de CG2 WA-

vereisten (hoge slijtvastheid, lage wateropname) conform

DIN EN 13888.

TOEPASSINGEN

Ardacolor Premium+ is geschikt voor het voegen van

keramische tegels, zoals porcellanato, steengoed,

porseleinsteen, glasmozaïek, porseleinmozaïek, glazen

tegels, splijttegels en verkleuringsbestendige of

verkleuringsgevoelige natuursteen zoals kalksteen,

juramarmer, licht marmer, enz., voor zowel binnen als

buiten.

Vereisten ondergrond:

Vóór het starten van de voegwerkzaamheden de voegen

eventueel uitkrabben en de ondergrond schoonmaken. De

voegen moeten vrij van mortelresten zijn. Belangrijk is dat

de ondergrond gelijkmatig droog is. Een verschil in

vochtigheid in de ondergrond kan vlekvorming of

marmering in het voegmateriaal veroorzaken.

EIGENSCHAPPEN

- Versnelde uithardingstijd, al na 2 uur beloopbaar

- Lichte verwerkingseigenschappen, goed voeg- en

wasbaar

- Fijn oppervlak en schitterende kleuring

- Verhoogde weerstand

- Hoge kristallijne waterbinding, geen randverkleuring

- Waterafstotend en vorstbestendig

- Flexibel, kunsthars gemodificeerd

- Met beschermend effect

- Onderhoudsvriendelijk, water- en vuilafstotend

- Zeer hoge slijtvastheid, lage wateropname

- Zeer hoge flankhechting

- Chromaatarm volgens GGVS

- Emicode EC1 PLUS, zeer emissiearm

VERWERKING

Verwerking: Ardacolor Premium+ niet bij omgevings- en

ondergrondtemperatuur lager dan +5°C verwerken. Pas na

het uitharden van de legmortel of dunbedlijm met het

voegen beginnen, ten vroegste 3 tot 24 uur na het leggen,

afhankelijk van de gebruikte lijm. Bij absorberende tot sterk

absorberende keramische tegels, bijv. steengoed, is het van

essentieel belang om de voegen van het tegelwerk vooraf

te bevochtigen, zodat de voegmortel niet te snel het

vereiste uithardwater verliest. Als alternatief kan Bostik

Ardacolor Classic als voegmortel voor steengoed worden

gebruikt.

Mengverhouding: In een schone container 6,5 tot 7,5 liter

water toevoegen aan 25kg poeder, of 1,3 tot 1,5 l water aan 5

kg poeder.
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Ardacolor Premium+ met een mixer met ca. 600 min-1 in

het koude, zuivere water roeren en goed mengen. Daarna

ca. 2 minuten laten staan en opnieuw kort roeren. De

verwerkingstijd bij +20 °C bedraagt ca. 30 tot 45 minuten.

De voegpasta kan het beste eerst dwars en vervolgens

diagonaal op de voeg worden aangebracht met behulp van

een voegspaan. Let erop dat de voegen volledig zijn

opgevuld. Wanneer de voegmortel iets strakker wordt, wast

u het oppervlak met een natte spons of sponsbord af. Was

na enkele uren eventuele mortelresten af met een spons en

schoon water. Pas gevoegde oppervlakken tegen vocht,

vorst en zonnestraling beschermen.

Verbruik: 0,3 – 0,7 kg/m2 , afhankelijk van de voegdiepte en

het tegelformaat

Schoonmaak: Reinig het gereedschap onmiddellijk met

water.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden: Chromaatarm

volgens GGVS. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Contact met de ogen en de huid vermijden.

Veiligheidsinformatieblad voor professionals op aanvraag

verkrijgbaar.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk. Gebruik voor

doorlopende tegels dezelfde partij materiaal met dezelfde

hoeveelheid toegevoegd water en voeg het oppervlak

onder dezelfde temperatuuromstandigheden. Testvoegen

worden aanbevolen voor geprofileerde, ruwe,

ongeglazuurde of poreuze oppervlakken. Sterk

absorberende stenen moeten vooraf worden bevochtigd.

Bij absorberende tot sterk absorberende keramische tegels,

bijv. steengoed, is het van essentieel belang om het

tegelwerk ter hoogte van de voegen vooraf te bevochtigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog. In de originele verpakking ca. 18 maanden

te bewaren.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Voegbreedte 1 tot 10 mm

Mengverhouding 1,3 tot 1,5 l water per 5 kg

poeder

6,5 tot 7,5 l water per 25 kg

poeder

Rijptijd ca. 2 minuten

Verwerkingstijd ca. 30 tot 45 minuten bij + 20 °C

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C

Beloopbaar na ± 2 uur

Belastbaar na ± 24 uur

Artikelnummer Afhankelijk van kleur

EAN code Afhankelijk van Kleur

GIS-code ZP1

EMI-code EC1R PLUS; zeer emissiearm

VERPAKKING / KLEUREN

Foliezak van 5 kg (4 zakken per doos): wit, zilvergrijs,

manhattan, lichtgrijs, cementgrijs, donkergrijs, jasmijn,

lichtbeige, bahamabeige, pergamon, antraciet, caramel,

lichtbruin, bruin.

Foliezak van 25 kg: wit, zilvergrijs, cementgrijs

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


