Testresultaten Gyproc
Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc
Voor een scheurvrij resultaat
1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband.
2) Men adviseert steeds voorstrijkmiddel op het aluminium profiel aan het brengen (zie gedeelte
met blauwe pijl) om een betere afwerking te bekomen.

Afwerking Xinnix systemen
www.gyproc.be

Vlakwandige kant Xinnix frame

Voorstrijkmiddel

Met borsteltje op het aluminium profiel
aanbrengen en laten drogen bij :
 X40/X45 : duwend/trekkend
 X2 : duwend

JointFiller Vario

Eerste laag Vario op aluminium en
Gyprocplaat aanbrengen.
Specie aanmaken volgens de richtlijnen op
de verpakking.

Eerste laag Vario op aluminium en
Gyprocplaat aanbrengen.
Specie aanmaken volgens de richtlijnen op
de verpakking.

P50 papierband

P50 in Vario duwen, lucht eronder uit
drukken met plamuurmes en de rest van
het materiaal op de band strijken.

Nvt
Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig
tot het aluminium frame komt.

JointFiller Vario

Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig
Nvt
tot het aluminium frame komt :
Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig
tot het aluminium frame komt.
 X2 duwend
 Niet uitzagen van de scharnieren in
de gyproc bij alle systemen
Na minimaal 4u droging eerste laag Vario,
Tweede laag Vario aanbrengen wegens te
grote krimp in de opening.
1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario.
JointFiller Vario moet namelijk volledig droog zijn.

ProMix Premium

Binnenkant Xinnix frame
Bij het uitwerken van de muurdikte
Nvt
Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig
tot het aluminium frame komt.
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JointFiller Vario
Beschrijving:

Hoogwaardig voegproduct in poedervorm op basis van gips en
toeslagstoffen, met beperkte krimp.
JointFiller Vario heeft een verkorte droogtijd, en verhardt door
binding.

Toepassingsgebieden:

JointFiller Vario wordt gebruikt voor:
- het vullen van voegen tussen platen met rechte boorden
zoals:
 RigiTone plafondplaten;
 RiNoflam brandwerende platen;
 platen met GBC boorden (eventueel in combinatie met
een papieren voegband P50);
- het vullen van schroefkoppen;
- het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner Bead,
Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...);
- het herstellen van beschadigingen;
- het lijmen van alle Gyproc en Artex kooflijsten en koofstrips
op Gyproc platen.

Verwerking:

Lees aandachtig de technische informatie in onze
systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.

Technische specificaties
Vorm
Kleur
Water dosering
Verwerkingstijd
Uithardingtijd (wachttijd)
Verbruik
Verwerkingstemperatuur
Opslag
Opslagtijd

Poeder
Wit
2,5 L / 5 kg
45 - 60 min
1 uur
+/- 150 g/m² afhankelijk van de toepassing
5 °C < t < 30 °C
Droog en vorstvrij
In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de
datum die op de zak gedrukt staat
Papieren zak van 5 kg

Verpakking

Voorzorgsmaatregelen
JointFiller Vario niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher Vario
aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller
Vario wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
Bij het toebereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot
het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.
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ProMix Premium
Beschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklare witte voegpasta
Luchtdrogend product
Ultrafijne granulometrie
Licht en zeer soepel smeerbaar
Geen verpoedering, makkelijk te schuren
Uitstekende hechting
Hoog vullend vermogen - lage krimp
Handmatig of met Airless-machine te verwerken
Verpakking: emmer 20 kg (17 L)

ProMix Premium kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden.
Breng de vullagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 u, naar gelang klimatologische omstandigheden).
Optimaal rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als  voegenvuller en 1 laag ProMix
Premium als eindlaag.

Toepassingsgebieden
Kant en klaar voegproduct:
• voor het afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
• voor het plakken van papieren voegband in hoeken (manueel of machinaal - Airless);
• als eindlaag van het voegwerk, op de JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of  Rifino Premium;
• voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking*
•
•
•
•

ProMix Premium wordt handmatig of met Airless machine aangebracht.
De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig.
Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan.
Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless-machine (werkdruk 180 à 210 bar)*

* Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties
Vorm

Pasta

Kleur

Wit

Verwerkingstijd

Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact

Uithardingstijd (wachttijd)

24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaat-) omstandigheden

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Per emmer varieert dit naar gelang
toepassing van 13m² (volledige voegafwerking + skimmen) tot 60 m² (vullen van voeg).

Laagdikte

0-3 mm

Verwerkingstemperatuur

5 °C < t < 30 °C

Voldoet aan volgende norm

3A - EN13963

Bewaring

Droog en vorstvrij in gesloten verpakking,
9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.

Verpakking

Emmer 20 kg
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Belangrijk
• Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.
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Papieren voegband P50
Beschrijving
Supersterke wapeningsband. Fijn geperforeerd en voorgevouwen
papieren band met verdunde langskanten.

Toepassing
Universele wapeningsband voor het optimaal wapenen van ABA- en
kopse voegen tussen Gyproc-platen, inspringende hoeken tussen Gyprocplaten en bij aansluitingen van Gyproc-bekledingsplaten.

Kenmerken
Afmetingen: Breedte: 50 mm.
Verpakking: Rol van 76 m – 20 stuks per doos.
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