Plamuurrand

Verwerkingsinstructies

Voor
alleMalerschilder-en
tegeltoepassingen
Für alle
und Fliesenanwendungen

Verwerkingsinstructies Qboard® basiq reno

De ondergrond moet schoon (vrij
van verf- en lijmresten enz.) en
stofvrij zijn.

Qboard® basiq reno kan
vervolgens bepleisterd,
betegeld, behangen of
geschilderd worden.

Algemene instructies voor schilder- en
tegeltoepassingen
Het op maat snijden gebeurt met
een cutter of een handzaag.

Over het hele oppervlak met een
tegellijm van het type C2S1 op
een vlakke ondergrond verlijmen
(zo nodig uitlijnen).

Qboard® basiq reno moet
loodrecht en in een rechte lijn op
de muur worden aangebracht.
Veranderingen kunnen achteraf
worden aangebracht door middel
van lichte druk op het board.

Verven:
Om te verhinderen dat de verf te snel uitdroogt, moet bij
verftoepassingen een voorstrijk of een schildersvlies aangebracht worden.
Behang:
hang of een schildersvlies gebruikt worden. Voor een perfect
oppervlak is het aan te bevelen om het oppervlak vóór het
behangen van een witte grondverf te voorzien.
Plamuurtechnieken:
  ʭ       
stootvoeg dezelfde of een hardere kwaliteit te hebben
dan de plamuur op het oppervlak. Plamuur (dispersie- of
ȝǂȞǪ
kwarts om een optimale hechting te bereiken. Als alternatief
kan ook schildersvlies voor plamuren worden gebruikt. Indien
de plamuurlaag < 2 mm moet zijn, dient in ieder geval een
speciaal schildersvlies voor plamuren te worden gebruikt.
Tegels:
Voor de verlijming van de tegels wordt een kunststofgemodificeerde cementlijm (klasse C2S1) gebruikt.

 
van de lijm, de plamuur, het behang en de verf in acht te worden genomen.

Opmerking: De gegevens in deze montagehandleiding zijn gebaseerd op onze huidige kennis en de actuele stand van de techniek. Ze vormen geen garantie in
ǀfieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht. Hierbij dienen de instructies in deze montagehandleiding overeenkomstig te
worden aangepast om een montage in overeenstemming met de stand van de techniek te garanderen.
Qboard® is een geregistreerd handelsmerk van Jackon Insulation GmbH – Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
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Alle stootvoegen moeten worden voorzien van wapeningsband
of voegband en twee keer met
gips- of dispersieplamuur worden
geplamuurd.

