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STAPPENPLAN:   

 
 

A : 

 
B : Het stellen en waterpas plaatsen van de meegeleverde bezande afvoerput op de juiste plaats en hoogte door meegeleverde locatie-hulpmiddel, stelmal.

 
C : De afvoerput moet - 1,5 cm onder de afgesproken hoogte gesteld worden:  bijvoorbeeld vloer 5,0cm dikte, put wordt op 3,5cm hoogte gesteld !

D : 
De onderkant van de afschotmal met bv. WD40 op een doek inspuiten en goed in/uitwrijven.

E : Plaatsen van de afschotmal precies bovenop de speciedeksel met lichtgevende sticker via inspectie-gat te controleren.

 
F : 

G : 

H : Vloer is gereed om te gieten met de zelfnivellerende cementmortel: de ruimte rustig vullen om het opdrijven te voorkomen.
 

I : Tijdens het gieten direct afwerken met een kleine drijfrij/dobber of vertande vloerspaan om de vloer vlak en zo veel mogelijk luchtbelvrij te maken.
Het dobberen heeft ook de functie om de mortel goed onder de afschotmal te verdelen 

J : Optioneel : Verdiepte douchehoek kan gecreërd worden door hoger te gieten dan de onderkant van de afschotmal ( maximaal 1cm hoger ! )

K : Na droging, volgende dag, is de vloer begaanbaar en kan de afschotmal eraf gehaald worden door eerst de stelpoten uit te draaien en
 daarna in te draaien. De afschotmal komt omhoog en moet het liefst direct schoongemaakt worden voor minimale aanhechting.

 
L : Droging is sterk afhankelijk van de omstandigheden, temperatuur, dikte vloer , luchtvochtigheid en ventilatie !

 
M : Vloer kan na ( inachtnemen van punt L ) ca. 12 uur betegeld worden.

    
N : 

   

   

   

 
 
   

                          

 

Vraag stellen: "Welke dikte in centimeters wordt de vloer exclusief afwerking". 

 

 

 

De afvoerput moet goed vastzitten en de gehele vloer rondom waterdicht op de onderconstructie, ook bij alle doorvoeringen, afvoerput en deurdorpel!
Speciedeksel aanbrengen met de lichtgevende stip in het midden.

Bijvoorbeeld: vanuit de haakse hoek gemeten exclusief dikte tegel ; h.o.h afvoerput 240x460mm bij een decentrale situatie.

Kader, kitkader en afdichtingsdoek aanbrengen ; in de afvoerput drukken en het doek in de tegellijm verwerken.  
Na betegeling het kitkader verwijderen en afdichten met onze Flexibele Epoxy 50ml….100% waterdicht !

Gehele vloer schoon, stofvrij, randstroken plaatsen en voorstrijken.

De stelpoten uitdraaien en waterpas checken (midden afschotmal) op de ondervloer. 
 

 

Tip: de primer d.m.v. drukpomp en slang vernevelen over de vloer!
Tip: de randstrook niet in de directe douchehoek, alleen aan de overige kanten plaatsen!

Tip: met een standaard lineaire waterpas na-controleren en eventueel aanpassen!

 
 

 

Tip: schoonmaken bv. door hogedruk/stoomreiniger en de mal is gereed voor de volgende ruimte.

Verzwaren in het midden van de afschotmal met > 10kg tegen het opdrijven; bijvoorbeeld een pak tegels, zak lijm/zand.

De mortel precies tot onderkant van de afschotmal gieten om een zo vlak mogelijke overgang te creëren.

 

 

 

Mengen in speciekuip of machinaal te verpompen; lees de verwerkingsvoorschriften.


