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HE JOINT i-TECH CONFORT
GEKLEURDE GEBRUIKSKLARE VOEG VOOR WANDTEGELS EN WERKBLADEN - 1 TOT 6 MM

BESCHRIJVING

VOORDELEN 

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Dunne, kant en klare voegmortel, eenvoudig aan te brengen en schoon 
te maken. Geschikt voor vochtige, particuliere en openbare ruimtes. 

GEBRUIK
• Binnenmuren, werkbladen, privé, vochtige ruimtes.

MOGELIJKE BEKLEDINGEN 
•  Specifiek aangepast aan kleine formaten: glasmozaiek, Briaire 

email, mozaiek. 
•  Elk formaat keramische of gelijkwaardige bekleding, natuursteen, 

breuksteen.

• Tijdswinst
• Gladde en verzorgde afwerking
•  Blijft soepel na droging, is bestand tegen trillingen en vervormingen
• Perfect voor kleine formaten, werkbladen en douchewanden.
• Holt niet uit. Gladde en verzorgde afwerking.
• Regelmaat van kleuren.
•  Voorkomt vergeling van de voeg afkomstig van de faience in de 

eerste dagen na plaatsing.

EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES
bekledingen kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker 
maken (zoals gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). 
Een voorafgaandelijke test voor het reinigen van de tegel kan nodig 
zijn om het risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de 
voeg te voorkomen door te wassen met overvloedig water en te 
bepalen of de behandeling van de bekleding met een poriënvuller 
noodzakelijk is.

TE GEBRUIKEN MATERIEEL
KITAJOINT, harde rubber wisser/spatel, hydrospons.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK
Alvorens het aanbrengen van de JOINT I-TECH CONFORT, ervoor 
zorgen dat het te voegen oppervlak goed is gereinigd, de randen van 
de tegels droog, zuiver en vrij van vuil zijn en met een regelmatige 
diepte om goede mechanische prestaties en kleurregelmatigheid te 
verkrijgen.
Het opvoegen gebeurt minimum 24 uur na de plaatsing of na 
volledig uitharding van de lijm.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
JOINT i-TECH CONFORT is klaar voor gebruik. Mengen is niet nodig.

PLAATSING
Breng de pasta met een harde rubber wisser in gekruiste bewegingen 
diagonaal in de voeg door met voldoende druk de voeg in de 
volledige diepte te vullen.
Na het vullen, het overschot verwijderen.
Maak de voegen onmiddellijk glad met een licht vochtige spons; pas 
op dat u ze niet gaat uithollen. Reinig en spoel de spons regelmatig, 
en ververs regelmatig het water.
Werk in kleine oppervlakken (1-1.5 m² max).
Vervolgens het oppervlak afwerken met een droge vod tot de voeg 
droog is.

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN 
Werk bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C  
(product, ondergrond, omgeving).
Rusttijd voor het aanbrengen: geen. Reinigen na: onmiddellijk 
Het product hardt uit door verdamping van water.
Vullen met water na: 48 uur 
Ingebruikname na: 5 dagen

REINIGING EN ONDERHOUD
Gereedschap na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN
Gebruiksklaar product, kan na opening worden hergebruikt door het 
deksel er weer op te doen en goed af te sluiten.
De voeg moet met zo weinig mogelijk water worden gereinigd, om deze 
niet uit te hollen en de mechanische eigenschappen niet aan te tasten.
Alle sporen van het product moeten onmiddellijk en voor uitharding 
worden verwijderd.
Gebruiksbeperkingen: Het wordt niet aanbevolen voor chemische 
bestendigheid tegen agressieve producten. 
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WIT NIKKELALU GRIJS TITANIUMGRIJS

PLAATSING

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. 
Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische 
dienst. 

1 tot 6 mm

Indicatieve kleuren Zie de CERMIX kleurkaart.

MAHONIE

CARBONZWART

BEIGE IEPIVOIRE

5°C

Uitvoeringstem-
peratuur

30°C

CONTROLE

Contrôle
van de

ondergrond

Schoonmaken 
met water 
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CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com

Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie 
beschikbaar is op www.cermix.com. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschikheid van de producten voor de 
uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.

JOINT I-TECH CONFORT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

UITZICHT - SAMENSTELLING
Joint i-tech confort is een copolymeer in waterige emulsie, 
bestaande uit cellulose-additieven, fijne kiezelhoudende vulstoffen 
en hoogwaardige kleurstoffen.

VERBRUIK
Voorbeeld van indicatief verbruik, in kg/m²

OPSLAG & BEWARING

1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschut 
tegen vorst. Niet blootstellen aan zon en warmte.

VERPAKKING

Pot van 2 kg. 144 potten per pallet.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau van 
vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij 
inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage 
emissies) tot C (hoge emissies)

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.
quickfds.fr of op aanvraag bij CERMIX France.

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.

- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/
regionale/nationale/internationale voorschriften.

Dikte van  
de tegel (mm)

Voeg
2mm

mozaiek 2,5x2,5 cm 4 0,704

Tegel 10x10 cm 5 0,220

Tegel 20x20 cm 6 0,132
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