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Reaxyl® ZX-Flex maakt alle voegmortels meer elastisch.  Hierdoor blijven de voegmortels 
flexibel en zijn ze beter bestand tegen thermische zettingen van de ondergrond. Het opvoegen 
van steenstrips, gelijmd met Reaxyl® ZX-345 Steenstriplijm, rechtsreeks op dampdichte 
isolatieplaten, vergt een meer elastische voegmortel dan de traditionele voegmortels.  
Bovendien verbetert de toevoeging van Reaxyl® ZX-Flex de hechting van de voegmortel op 
de 3 zijden van de stenen.

Verbruik:
Per 25 kg voegmortel heb je 0,5 kg Reaxyl® ZX-Flex toeslagstof nodig. 
25 kg voegmortel is goed voor 3-4 m².  4 kg Reaxyl® ZX-Flex is goed voor 24-32 m². 
Gereedschap spoelen / wassen met water.

Nabehandeling:
Behandel alle gevels, met of zonder voeg, volledig waterafstotend met  Reaxyl® CE-27 
of  Reaxyl® CE-27 W (GEL), 4 weken na het afwerken en opvoegen.  Dit houdt de muren 
vorstvrij, water- en vuilafstotend. In bosrijke omgeving worden de muren, na het behandelen, 
veel minder snel groen en blijft de natuurlijke schoonheid behouden. De waterafstotende 
behandeling voorkomt dat de meerlagige afwerking van de isolatieplaten permanent met 
vocht belast wordt en er interne schade of degeneratie kan optreden.  Reaxyl® CE-27 en  
Reaxyl® CE-27 W (GEL) hebben een bewezen efficiëntie van meer dan 97 % na 10 jaar.

http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-flex/
http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-345-steenstriplijm/
http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-flex/
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Gebruiksaanwijzing
Kort omschudden. Meng 2 % Reaxyl® ZX-Flex 
onder de normale voegmortel.  Maak geen te 
grote hoeveelheden in één keer aan.  Vermijd 
de voegwerken bij directe zon of te felle wind.  
Werk niet bij temperaturen onder + 5°C of boven 
+ 25°C.  Hierdoor verkort de optimale inbranding 
van de cement en vermindert de uiteindelijke 
hechting. Maximum gebruiksduur bij 20°C: 2 
uur na het aanmaken. Niet aanbrengen bij vorst 
binnen de 24 uur. De voegmortel aanmaken 
met zuiver water ± 3,25 l per 25 kg, tot hij 
aardvochtig aanvoelt. Bij voorkeur machinaal 
mengen met een voor mortel geschikte 
menger. Om kleurenverschil door verschillende 
weersomstandigheden te vermijden, steeds vlak 
per vlak dezelfde dag afwerken. De eindkleur 
van de voegmortel wordt medebepaald door de 
droogtijd van de voegmortel.

Technische kenmerken 
Materiaal basis: Kunstharsdispersie.
Geen bijzondere gevaren bekend wanneer 
de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en 
gebruik in acht worden genomen.
Dichtheid: 1gr/cm³.  
Dampspanning 23hPa
pH: 8-9
Kleur: melkachtig wit
Kookpunt: > 100 °C
Oplosbaarheid in water: mengbaar
Stortgewicht: 1.000 - 1.400 kg/m3
Stockage: ca. 12 maanden, droog, vorstvrij en 
niet langdurig boven + 30 °C bewaren
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©2019 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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