waterafsluitende voeg
geschikt voor zowel een waterdoorlatende
als afsluitende ondergrond

benodigdheden
of

of

Veger of vloerwisser

Voegenroller of trilplaat

verwerking stappen gatortilesand xp 1/2

1

Als u de zak GATOR TILE leegt
verspreidt het op het droge,
betegelde oppervlak. Spreid
GATOR TILE over een klein
gebied uit voordat u naar het
volgende gaat. Zorg ervoor
dat u de voegen goed vult.

3

Broes / spuitpistool
minimaal 1°C

2

Tot slot, gebruik een bladblazer om al het zandresidu van
het tegeloppervlak te blazen.

Bladblazer

minimaal 1 uur neerslagvrij

Het is nu tijd om het zand in
de voegen te compacteren
met een voegenroller of
rubberen hamer. Gebruik
geen trilplaat. Herhaal het
vullen en compacteren van
de tegelvoegen. Veeg
tenslotte het oppervlak met
een fijne bezem en verwijder het overtollige zand.
Zorg ervoor dat het zand 3
mm lager is dan de tegel.

tips gatortilesand
De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
Gebruik de bladblazer, VÓÓR het benevelen om het fijnstof weg te blazen én
NA het benevelen om de bestrating droog te blazen
Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil
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verwerking stappen gatortilesand xp 2/2

4

Spuit water op een specifiek
wateroppervlak van 10 m2,
wacht niet langer dan 2 tot
3 minuten.

6

Spuit en spoel tegelijkertijd om
eventueel Gator TILE residu te
verwijderen. Eventueel residu dient
direct in de tegelvoegen te gaan.
Stop echter met spuiten wanneer u
water ophoping ziet op de voegen.
Wacht niet langer dan 2 tot 3
minuten. Opmerking: Herhaal de
aanwijzingen van de stappen 4 tot en
met 6 voor alle andere gebieden die
nog niet met water zijn behandeld.t

Broes / spuitpistool
minimaal 1°C

5

7

Bladblazer

minimaal 1 uur neerslagvrij

Spuit en spoel tegelijkertijd op
een sectie van ongeveer
10 m2 om eventueel Gator
TILE residu op de tegels te
verwijderen. Eventueel Gator
TILE residu moet direct in de
voegen gaan. Wacht niet
langer dan 2 tot 3 minuten.

Gebruik een bladblazer om het
overtollige water op de tegels te
verwijderen. Dit is nodig om
eventuele Gator TILE-resten die
op het tegeloppervlak zijn
achtergebleven bij vorige
stappen, te helpen verwijderen.

tips gatortilesand
De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
Gebruik de bladblazer, VÓÓR het benevelen om het fijnstof weg te blazen én
NA het benevelen om de bestrating droog te blazen
Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil
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