Mavotex® 600 verwerkingsrichtlijnen
Voorbereiding
Voor aanvang van de eigenlijke werkzaamheden dient u eerst te controleren
of de voeg voor het plaatsen van Mavotex® 600 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
 Dat voegwanden geen grote oneffenheden of losse verontreinigingen vertonen
 Dat voegwanden parallel aan elkaar lopen.
Attentie
 Bij het aanbrengen van oplosmiddelhoudende oppervlaktematerialen mag
het band pas worden aangebracht nadat de oplosmiddelen volledig zijn
uitgewerkt
 Het aanbrengen van Mavotex® 600 in combinatie met de volgende
materialen is alleen na schriftelijke goedkeuring door de fabrikant toegestaan:
- siliconenkitten
- natuursteen
Gereedschap
 Schuifmaat of duimstok
 Plamuurmes (eventueel)




1. Uiteinden afsnijden

Mavotex schaar of mes
Wiggen (eventueel)

Verwerking algemeen
 Kies afgestemd op de gemeten voegdiepte een voegbreedte, de
corresponderende bestelcode, rekening houdend met de aanwezige
voegtoleranties
 Verwijder de voorloopstrook van de rol
 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
 Mavotex® 600 omwille van optische redenen 1 tot 2 mm verdiept in
de voeg aanbrengen
Verwerking in gevelvoegen
 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
 Op natte voegwanden verliest de als montagehulp dienende zelfkleving
zijn werking. In dit geval kunt u Mavotex® 600 gedurende de
uitzettingstijd met wiggen fixeren of de uitzettingstijd vekorten met
een warmtebron. Verwarm het bandoppervlak echter niet boven de 90ºC
 Begin bij het aanbrengen in verticale voegen altijd onderaan. Daardoor
wordt het naderhand uitzakken van Mavotex® 600 vermeden
 Bij horizontale gevelvoegen de zelfklevende zijde onderin
 Bij prefab gevelelementen Mavotex® 600 na het monteren van de
elementen in de voeg aanbrengen; bij afwijkende voegbreedten
(steltolerantie) kan dan de juiste bestelcode worden gekozen.

2. Verwijder schutfolie

3. Band aanbrengen met 1 cm
per meter overlengte

4. Bind het overgebleven band af
Opslag: maximaal 2 jaar
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