Verwerking Mavotex® Bloco One
Voorbereiding
Voor aanvang van de eigenlijke werkzaamheden dient men
eerst te controleren of de binnenvoeg voor het plaatsen
van Mavotex® Bloco One geschikt is. Let daarbij op:
 Voldoende voegdiepte (geen obstakels in de voeg,
bijvoorbeeld stelmiddelen of mortelresten)
 Dat de voegbreedte en de bestelcode overeenstemmen
op de te verwachten voegbeweging en steltoleranties
1. Snij met een stanleymes aan het begin van de rol
voorzichtig de blauwe folie los zonder de onderlaag te
beschadigen. Snij vervolgens ca. 5 cm van het uiteinde
van de tape af om een mooie rechte kant te krijgen voor
de verdere verwerking.

Verwerking algemeen
 Verwijder de blauwe voorloopstrook van de rol
zorgvuldig en volgens de aangegeven instructie
 Verwijder het spits toelopende begin en einde van de
rol met behulp van een schaar of mes
 Neem bij het op lengte maken van het band minimaal
10 mm per meter overlengte in verband
met lengtekrimp na afrollen

Verwerking in de voeg

2. Haal vervolgens voorzichtig de blauwe folie los aan de
zijde van de witte zelfklevende folie. Voorkom losraken
of beschadigen van de witte folielaag aan de kopse kant
van de tape.

 Breng het band in de voeg aan zonder het materiaal uit
te rekken
 Fixeer het band door met behulp van een plamuurmes
de zelfklevende zijde tegen een voegwand te drukken
 Begin bij het aanbrengen in verticale voegen altijd
onderaan. Daardoor wordt het naderhand uitzakken
van Mavotex® Bloco One vermeden
 Bij horizontale gevelvoegen de zelfklevende zijde
onderin
 Bloco One niet verwerken op natte voegwanden

3. Verwijder de blauwe folie volledig van de rol.

4. Verwijder vervolgens de witte zelfklevende laag om
Mavotex®Bloco One daarna te verwerken in de voeg.
Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
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