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fermacell Voegengips 4h

Voor fermacell Gipsvezelplaten

Product
Voor het vullen van voegen van fermacell Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant, in
combinatie met fermacell Papier wapeningsband AK of fermacell Gaasband AK.
De samenstelling van de speciaal ontwikkelde voegengips maakt het mogelijk om het gips
gedurende 4 uur na het aanmaken te verwerken.

Technische producteigenschappen
Gewicht (poeder) 0,9 kg/l
Mengverhouding 1 kg voegengips (poeder) met 0,42 liter water
Toepassingstijd Ca. 4 uren bij een temperatuur van 20˚C
Brandklasse A1 volgens EN 13963
Schoonmaken Met water
PH-waarde Neutraal
Verbruik Ca. 0,35 kg/m² (bij 10 mm plaatdikte)
Houdbaar 9 maanden droog bewaren en in originele verpakking

Voordelen
 Eenvoudig verwerkbaar

O Soepele voegengips waardoor eenvoudig toe te passen
O Verwerkbaar gedurende minstens 4 uren

 Hoge mechanische sterkte
O Dankzij een speciaal ontwikkelde samenstelling
O Uitstekende mechanische sterkte na droging

 Hoog vullend vermogen
O Hoge hechtsterkte en zeer lage inklinking na droging
O Fraaie oppervlakafwerking

 Veelzijdigheid
O Voldoet aan de norm EN 13963
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Verwerking
De ondergrond dient stabiel, schoon, droog en stofvrij te zijn. Gebruik een schone emmer,
schoon gereedschap en schoon water. De mengverhouding is ongeveer 1 kg fermacell
Voegengips 4h met 0,42 liter water. Het gips in het water strooien en gedurende ca. 2-5
minuten laten staan (laten besterven), daarna roeren tot het mengsel klontvrij is. Als het
mengsel te dun is, een kleine hoeveelheid voegengips nastrooien. Het voegengips kan
worden verwerkt, als bij een verticaal gehouden spaan de voegengips er niet afglijdt. Het
aangemaakte voegengips kan gedurende 4 uren worden verwerkt. fermacell Voegengips
4h goed over de gehele breedte en diepte van de voeg inbrengen.

Gebruik in combinatie met fermacell Papier wapeningsband AK of fermacell Gaasband
AK te gebruiken. Werken met een pleisterspaan (bijvoorbeeld fermacell Spachtelmes).
Ook geschikt voor het dichtzetten van bevestigingsmiddelen en eventuele kleine
beschadigingen van de plaat. Na volledige droging van de eerste laag, kan worden
begonnen met het aanbrengen van een tweede laag fermacell Voegengips 4h.

Let op: geen elektrische mixer gebruiken, dit verkort de verwerkingstijd. Door eventueel
achtergebleven, hard geworden gipsresten in de emmer wordt het nieuw aangemaakte
voegengips beduidend sneller hard. Achteraf geen water toevoegen. Dit vermindert de
sterkte van het voegengips aanzienlijk. Onderbreek de verwerking van de fermacell
Voegengips 4h wanneer het begint uit te harden. fermacell Voegengips 4h bij minimaal
+5°C lucht- en ondergrondtemperatuur verwerken. Bij het schuren van de voegengips
wordt aanbevolen om een veiligheidsbril en een stofmasker te dragen. Voor het
aanbrengen van de afwerklaag (bijv. verf, behang) het oppervlak goed stofvrij maken en
eventueel een voorstrijkmiddel aanbrengen.

Logistieke gegevens
Gewicht per zak 20 kg
Artikelnummer 79229
UAC-code 40 0 7548 01808 1
Douanetariefnummer 25202090
Hoeveelheid per pallet 50 zakken

Afwerking van de voegen (platen met afgeschuinde kant)


