FOBY
UNIVOEG WD
®

• SNEL UITHARDEND
• VOEGMIDDEL VOOR
WAND EN VLOER
• WATERDICHT
• SMEUÏG EN GOED
REINIGBAAR
• VAN 1-10 mm

VOEGMIDDEL

• FLEXIBEL

FOBY® UNIVOEG WD
Producteigenschappen
FOBY® Univoeg WD is een voorgemengde voegmortel op
cementbasis voor het voegen van keramische wanden vloertegels, die versneld uithardt. Door toevoeging
van kunststoffen is het product waterdicht en blijvend
flexibel.
Toepassingsgebied
FOBY® Univoeg WD is toepasbaar voor voegbreedtes van
1mm tot 10mm. FOBY® Univoeg WD is zeer geschikt voor
• zowel wanden als vloeren;
• binnen en buiten;
• speciaal voor natte ruimtes;
• kritische ondergronden zoals vloerverwarmingssystemen en houten vloeren.
Voorbereiding
De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden
en droog te zijn om uitbloedingen te voorkomen. De
voegen zonodig eerst uitkrabben en reinigen.
Verwerking
Om het invoegen makkelijker te maken zowel tegeloppervlak als voegen vlak voor het inwassen licht voorbevochtigen met een spons. De tegels niet besproeien,
water in de voeg kan tot verkleuringen leiden! FOBY® Univoeg WD wordt aangemaakt tot een smeuïge, klontvrije
mortel door aan 5kg voegmortel 1,1 tot 1,2 liter schoon
water toe te voegen en goed door te mengen, bij voorkeur
mechanisch. Na ca 2 minuten wachttijd, nogmaals krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met
een voegrubber of spaan krachtig en gelijkmatig in de
voegen drukken. Niet te grote oppervlakken inwassen en
zodra de voegmortel iets aangedroogd is, nasponzen met
schoon water. FOBY® Univoeg WD blijft na het aanmaken
ca. 40 minuten verwerkbaar. Na ca. 8 uur de tegels met
een droge doek nawrijven.
Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de
verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel
vermeden te worden. Aangeraden wordt de voeg de
eerste 8 uur nog enkele malen na te bevochtigen door
middel van sponzen of dweilen om de voeg goed te laten
doorharden. Te snelle droging kan tot onvoldoende
sterkteontwikkeling leiden.
Het tegelwerk is na ca. 5 uur beloopbaar en de voeg is na
24 uur uitgehard. Te veel aanmaakwater en een onregelmatig vochtaanbod kunnen kleurnuancering en vlekvorming tot gevolg hebben. Ook andere factoren kunnen
van nadelige invloed op de kleurstelling zijn.
De fabrikant aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
Beperkingen
De voegmortel niet met een overmaat water aanmaken,
zodat met een vloerwisser de voegmortel in de voeg kan
worden getrokken! Ook na het aanbrengen van de voeg
niet napoederen!
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Kleuren
FOBY® Univoeg WD is in 9 basiskleuren verkrijgbaar: wit,
zilvergrijs, manhattan, jasmijn, bahama, cementgrijs,
antraciet, donkerbruin en grafietzwart.
Veiligheidsgegevens
Het product reageert alkalisch en werkt zodoende
irriterend op de huid en de ogen.
Daarom contact met de ogen en de huid vermijden.
Bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water spoelen en een arts raadplegen.
Technische gegevens
Aanmaakverhouding: 100g poeder toevoegen aan 22g
		
tot 24g schoon water
Verwerkingstijd:
ca 40 minuten (afhankelijk van
		
de temperatuur)
Verwerkingstemp.: +5 °C tot +25 °C (ondergrond en
		
omgevingstemperatuur).
		
Hogere temperaturen verkorten de
		
verwerkingstijd.
Beloopbaar na:
ca. 5 uur
Uitgehard na:
ca. 24 uur
Houdbaarheid:
minimaal 12 maanden mits
		
ongeopend en droog bewaard
Verpakking:
5kg zak
Verbruik:
0,5 tot 1kg/m2 (afhankelijk van
		
tegelformaat, voegbreedte en
		
voegdiepte)
Overige Foby producten
Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet FOBY®programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten.
In het bedrijfslaboratorium worden deze producten
ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen
en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle
technische normen voldoen en prettig en probleemloos
verwerkbaar zijn.
Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.
Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn
gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide
research. Alle FOBY® producten worden in eigen fabrieken
geproduceerd en staan onder voortdurende controle van
het bedrijfslaboratorium op het gebied van kwaliteit en
veiligheid voor mens en milieu.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de
productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt
u contact opnemen met Eurovite Nederland BV,
Conform CG2WA
volgens EN 13888
Eurovite Nederland BV
Postbus 60, 6710 BB Ede / tel (0318) 664 555 /
fax (0318) 664 566 / foby@eurovite.nl / www.foby.nl

