
Waarom?
• i.v.m. intensief gebruik van de badkamer
• i.v.m. het gebruik van vochtgevoelige (gipsachtige) materialen 

Vochtgevoelige plekken voorbereiden en afdichten
Dicht naden en kieren rond leidingdoorvoeren, afvoerputten e.d. af met 
685 EUROCOAT. Bij vochtgevoelige vloeren (zoals hout en anhydriet) dient te 
allen tijde een douchebak en/of ligbad te zijn aangebracht. Vervolgens de gehele 
vloer voor het betegelen voorzien van een gesloten laag 685 EUROCOAT. Dit 
geldt ook voor de vochtgevoelige wandondergronden zoals gips en hout  
(ca. 1,20 m1 uit de douchehoek). Droogtijd ca. 12 uur.

Wandtegels lijmen
Lijm de wandtegels met de juiste pastategellijm (zie productwijzer). De keuze is 
afhankelijk van de ondergrond en het type tegel. Houd rekening met een kitvoeg 
door de tegels niet strak tegen de vloer-/wand-/plafondaansluiting te plaatsen. 
Droogtijd ca. 24 uur.
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Vloertegels lijmen op zand/cement dekvloer
Lijm de vloertegels in een gesloten, waterdichte laag 705 SPECIAALLIJM d.m.v.
A. Vooraf met een vlakspaan een ca. 5 mm dikke aaneengesloten laag op de 

ondergrond aanbrengen. Hierop direct met de juiste lijmkam lijmrillen 
trekken, hierbij zo min mogelijk de vertanding tot de ondervloer doorzetten.

B. Eerst een gesloten laag 705 SPECIAALLIJM van ca. 3 mm aanbrengen en 
minimaal 5 uur laten drogen, alvorens hierop lijmrillen aan te brengen. 
Droogtijd ca. 24 uur.

Vloertegels voegen
Voeg de vloertegels na minimaal 24 uur af met de waterdichte en flexibele 
706 SPECIAALVOEG WD of 717 EUROFINE WD. Houd de horizontale 
hoekvoegen vrij van voegmateriaal om deze na het voegen te kunnen afkitten 
met 880 EUROSEAL SILICONE.

Tip: hoe breng je een kit aan?

• De koker boven de schroefdraad doorsnijden. Schroef vervolgens de 
spuitmond op de houder en snij de spuitmond op het juiste formaat schuin af. 

• De 880 EUROSEAL SILICONE gelijkmatig aanbrengen met een kitpistool 
waarbij de kit onder druk in de voegranden wordt gedrukt. Vermijd hierbij 
luchtopsluiting.

• Verwijder overtollige kit binnen 10 min. na het aanbrengen m.b.v. een
speciale kitspatel of een afgezaagd (hoek van 45°) pvc-pijpje. 

• Maak de spatel of het pvc-pijpje eerst goed vochtig in neutraal zeepwater 
zonder citrus. 

• Als de spatel of het pijpje vol is deze leegschudden in de emmer met zeepwater.
• Strijk vervolgens met een natte vinger de kitvoeg na voor een gladde afwerking.
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