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CB EGALINE
WATERVAST EGALISEERMIDDEL
VERLOPEND WATERVAST EGALISEERMIDDEL VOOR LAAGDIKTEN VAN 4-50 mm.
PRODUCTVOORDELEN
>Watervast
>Binnen en buiten toepasbaar
>Geschikt voor industriële toepassingen*
>Als afwerklaag te gebruiken
>In laagdiktes van 4-50mm
>Snelhardend; na 3 uur begaanbaar
>Machinaal te verwerken
TOEPASSINGEN
CB Egaline egaliseermiddel is geschikt voor het egaliseren van betonvloeren, ruwe
betonvloeren en cementdekvloeren in industrie* en woonbereik. Tevens geschikt voor het
egaliseren van terrassen en balkons en als afwerklaag in magazijnen, fabriekshallen,
werkplaatsen, garages, kelders, e.d. CB Egaline kan worden aangebracht in laagdiktes van 410 mm in één arbeidsgang. Bij laagdikten van 10-50 mm CB Egaline mengen met 50%
vloerenzand met een korrel van 0-8 mm. Niet op anhydriet en gietasfalt inzetten. Niet
geschikt op zeer dichte en diffuse ondergronden en als ondergrond voor parket. CB Egaline
kan worden afgewerkt met o.a. vloertegels, coatings e.d. maar ook zonder verdere afwerking
als gebruiksvloer dienen.
VOORBEREIDING ONDERGROND
De ondergrond moet overeenkomstig DIN 18365 schoon, permanent droog, scheurvrij,
druk- en trekvast zijn. Waslagen, vet- en olievlekken, sinterlagen, bitumen en andere
verontreinigingen mechanisch verwijderen. De ondergrond door middel van stofvrij stralen of
frezen en zuigen ontdoen van stof en cementsluier. Grote oneffenheden en scheuren vooraf
uitvlakken met CB Egaline aangemaakt met vloerenzand in een korrel van 0-8 mm (2 : 1 gew.
delen aanmaakwater, zie verwerking). Zuigende en poreuze ondergronden voorstrijken met
CB Latex.
VERWERKING
Voor het verlopend egaliseren : CB Egaline watervast egaliseermiddel al roerend aan schoon
leidingwater toevoegen in een mengverhouding van 25 kg CB Egaline op 5,5 l water. Goed
mengen met een boortol (400-800 omw./min.) om klontvorming te voorkomen. CB Egaline
uitgieten en met spaan, gummiwisser of bezem verdelen. Bij laagdikten van 4-20 mm de
aangebrachte laag met een prikkelroller nabehandelen om de massa te ontluchten. CB
Egaline is ook machinaal te verwerken. De pomp en slang niet langer dan 20 minuten stil
laten staan. Indien nodig tussentijds reinigen. Voor toepassing in laagdikten van 20-50 mm
CB Egaline met vloerenzand (korrel 0,2 - 0,8) in een verhouding 2 : 1 naar gew. afmengen. Bij
laagdikten van 10 – 20 mm, kwartszand in een korrel van 0 – 2 mm toepassen. In dat geval is

het noodzakelijk om bij de watertoevoeging van ca. 5,5 l rekening te houden met het
vochtigheidspercentage van het toegepaste zand. Door het mengen van vloerenzand met
een korrel van 0 – 8 mm, kunnen de mechanische eigenschappen van CB Egaline veranderen.
Indien CB Egaline wordt toegepast om een vloer op afschot te maken dient CB Egaline in een
standvaste consistentie te worden aangemaakt met ca. 3,5 l water op 25 kg CB Egaline. Verse
resten met water reinigen, uitgehard materiaal is slechts mechanisch te verwijderen. De
aangebrachte laag beschermen tegen te snelle uitdroging. Bij zware mechanische belasting,
bijvoorbeeld vorkheftruckverkeer, CB Egaline in minimaal 6 mm laagdikte aanbrengen.
Materiaal onder droge omstandigheden en bij temperaturen van +5°C tot +30°C verwerken.
BIJZONDERE RICHTLIJNEN
CB Egaline watervast egaliseermiddel alleen verwerken bij een temperatuur van +5°C tot
+30°C. CB Egaline niet met andere egaliseermiddelen mengen. Droog opslaan. Niet in
afvoerleidingen wegspoelen. Raadpleeg ook de technische kenmerkbladen, waarnaar in dit
blad verwezen wordt. Bevat cement. Reageert sterk alkalisch onder invloed van vocht,
bijgevolg huid en ogen beschermen. Bij eventueel contact grondig met water spoelen. Bij
contact met de ogen bijkomend een arts raadplegen. Voor het egaliseren van vloeren in
ruimten, die aan bijzondere belastingen worden blootgesteld, zoals bij chemische belasting
of op ondergronden, die hier niet worden genoemd een afdoende beschermlaag aanbrengen
of andere Ceresit producten toepassen.
VERPAKKING
Zak van 25 kg.
KLEUREN
Grijs.
HOUDBAARHEID
In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar mits droog en vorstvrij opgeslagen.
Aangebroken verpakkingen op korte termijn verwerken.
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