GATOR TILE SAND
POLYMEER VOEGZAND

Voor voegen van Keramische
tegels tot 25 mm
IDEAAL VOOR
■ Privé gebruik
■ Voetgangersgebruik
■ Drainerende toepassingen
■ Voegen van keramische tegels
EIGENSCHAPPEN
■ Gemakkelijk te plaatsen
■ Sterk en toch flexibel
■ Zelfherstellende technologie
■ Voor traditionele toepassingen, Veilig voor
regen 1 uur na bewatering
■ Te gebruiken boven 0°C
■ Waterbestendige zak van 15,9 kg
■ 15 jaar beperkte garantie
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PLAATSING VAN HET GATOR TILE SYSTEM
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VEGEN Bij het legen van de zak GATOR TILE SAND deze op
het droge, betegelde oppervlak verdelen. Wanneer u het
GATOR TILE SAND veegt, verspreidt u het over een klein
gebied voordat u naar het volgende gaat, terwijl u ervoor
zorgt dat de voegen worden opgevuld.
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GATOR TEGEL ZANDWATER ACTIVERING STAPPEN
(A) Douchewater op een specifiek gebied van 10 m2 wacht
niet langer dan 2 tot 3 minuten. (B) Gelijktijdig douchen en
spoelen op een gedeelte van ongeveer 10 m2 om eventuele
GATOR TILE SAND-resten op de tegels te verwijderen.
Eventuele resten van GATOR TILE SAND dienen direct in de
tegelvoegen te gaan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten.
(C) Gelijktijdig douchen en afspoelen om eventuele GATOR
TILE SAND-resten te verwijderen. Stop echter met douchen
wanneer u waterretentie op de tegelvoegen ziet.
Opmerking: Herhaal de aanwijzingen van STAPPEN 4a, 4b
en 4c voor alle andere gebieden die niet met water zijn
overstroomd.
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COMPACEREN Het is nu tijd om het zand met een
rubberen hamer in de voegen te verdichten. Gebruik
geen trilplaat. Herhaal het vullen en verdichten van
de tegelvoegen. Veeg tot slot het oppervlak met een
fijne borstel en verwijder al het overtollige zand. • Zorg
ervoor dat het GATOR TILE SAND 3 mm lager is dan de
tegel afschuiningen, anders kan er erosie optreden. De
gevulde en uitgeharde polymeer zandvoegen mogen
nooit in direct contact komen met voetverkeer.
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BLAZEN VAN HET GATOR TILE ZAND Gebruik een blazer
om alle zandresten die op het tegeloppervlak liggen
weg te blazen.

FINAL

VERWIJDER OVERTOLLIG WATER EN GATOR TILE-ZAND
Gebruik een bladblazer om overtollig water op de tegels
of in spleten te verwijderen. Deze blaasactie is nodig
om eventuele resterende GATOR TILE SAND-resten die
op betegelde oppervlakken van de vorige stappen zijn
achtergebleven, te verwijderen.

BELANGRIJK: Het water dat in stap 4a, 4b en 4c wordt
gebruikt, activeert een bindende werking en condenseert
GATOR TILE SAND in de voegen. Het is belangrijk om het
GATOR TILE SAND in totaal 3 keer water te geven, volgens
stappen 4a, 4b en 4c. Te weinig water zal het GATOR TILE
SAND niet goed activeren en de uiteindelijke prestatie
verminderen.

WATER ACTIVEREN (BELANGRIJKE OPMERKINGEN)
A. Werk in behapbare secties, idealiter ongeveer 10 m2 per keer, afhankelijk van de temperatuur.
B. Laat GATOR TILE SAND niet uit de voeg spoelen.
C. Laat het betegelde oppervlak nooit uitdrogen tijdens de water activeringsfase.
D. De bewatering moet worden gestart op het laagste punt van het betegelde oppervlak.
E. Gebruik een sproeier die is aangesloten op een slang. De instelling moet op douchestand staan.

DEZE DWARSDOORSNEDE TOONT DE HOOGTE VAN HET POLYMEERZAND IN DE VOEG
3 mm
30 mm

GATOR TILE SAND MINIMAAL 3 MM ONDER HET TEGEL FACET

DEKKING
60 cm x 60 cm x 2 cm keramische tegels met 6 mm voegkruisjes
Beige, Antraciet, Ivoor
15,9 kg
Zwart
15,9 kg

11,6 m2
10,2 m2

VOOR PRIVÉ GEBRUIK

Bezoek voor meer informatie
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