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 GEGEVENS 
Datum 22-01-2020 
Betreft Afbouw Advies steenstrips op Magoxx® Board met een buitentoepassing. 
Locatie  
Project  
Uitvoering  
Oppervlakte Ca. n.t.b. m² steenstrips. ca. 21 x 7 x 2 cm. 
Referte Erik Koch 07-5050 
Garantie 5 jaar productgarantie 
Levering Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden 
Productverwerking Zie onze Technische Product Informatie (TPI’s) 

 
 
PRODUCTEN  
 
Sopro Voorstrijk GD 749 
Sopro MegaFlex TX MEG 667  
Sopro Bewapeningsvezel eXtra PG-X 1188 
Sopro Turbo Dichtlaag 2-K TDS 823 
Sopro Meestervoeg Breed MFb 5-20 mm 
Sopro FlexVoeg FL Plus 2-20 mm 
Sopro Keramiek Silicone 
 
Datum: 22-01-2020 
Betreft: Concept Afbouw Advies voor het verlijmen van steentrippen op Magoxx® Board. 
 
 
AANVULLING: de basisvereisten voor het monteren van Magoxx® Board zijn de dimensionele 
stabiliteit en de draagkracht van de onderconstructie, alsmede de bevestiging door de fabrikant van de 
geschiktheid van Magoxx® Board voor een dergelijke gebruiks situatie.  
 
Met name met betrekking tot statica moet worden gekeken naar de optredende windbelasting en het hoge 
gewicht van een keramisch afwerking.  
 
In Duitsland is het noodzakelijk om een goedkeuring voor een bouwinspectie te verkrijgen voor een 
dergelijke veiligheidsrelevante constructie. Wij zijn niet geïnformeerd over het rechtskader in Nederland.  
 
De steenstrippen zijn beperkt tot materialen met een maximale dikte van 15 mm. Het formaat is beperkt 
tot maten van maximaal 0,12 m² met een maximale lengte van 0,49 m. 
 



 

 

 
ADVIES: grondige reiniging van de Magoxx® Board en controle van de draagkracht.  
 
De ondergrond moet volgens de specificaties van de fabrikant van Magoxx® Board naar behoren worden 
geassembleerd. 
 
Magoxx® Board primeren met Sopro Voorstrijk GD 749. 
 
Sopro MegaFlex TX MEG 667 aanbrengen met een lijmkam, vertanding 12 x 12 x 12 mm, en in natte 
toestand wordt de Sopro Bewapeningsvezel eXtra PG-X 1188 op het volledige oppervlak aangebracht en 
met behulp van Sopro MegaFlex TX MEG 667 vlak spanen, met een minimale laagdikte van 5 mm. 
 
Afdichting van het trasraam voor spatbescherming, en overige gevelvlakken die door water belast 
worden, door Sopro Turbo Dichtlaag 2-K TDS 823 in 2 lagen aan te brengen tot een laagdikte van 2,5 
mm. 
 
Na droging de steenstrippen 100 % holtevrij verlijmen conform de Buttering-Floating Methode met 
Sopro MegaFlex TX MEG 667. 
 
Na afbinding van de lijm kunnen de steenstrippen met Sopro Meestervoeg Breed MFb 5-20 mm (bij 
ruwe oppervlakken) of Sopro FlexVoeg FL Plus 2-20 mm (gladde, effen oppervlakken) worden 
ingevoegd. 
 
Verbindings- en bewegings voegen worden twee-vlaks gekit met Sopro Keramiek Siliconen kit.   
 
Expansievoegen moeten worden bevestigd op vloerhoogte en op een horizontale afstand van maximaal 
3-5 m, aaneengesloten vlakken van 4 x 4 m1 niet overschrijden, ook deze worden twee-vlaks gekit met 
Sopro Keramiek Siliconen kit. 
 
Ook zorg dragen dat er geen inwateren van bovenaf in het gevelwerk kan plaatsvinden. 
 
 
OPMERKING: houd er rekening mee dat dit een conceptadvies is. Voor onbeperkte goedkeuring zou 
de productie van grotere testgebieden en de verwerking op een locatie noodzakelijk zijn. 
 
De bovenstaande aanbeveling is gebaseerd op de informatie die voor ons beschikbaar is over het 
toepassingsgebied en de productspecifieke eigenschappen van de Magoxx® Board.  
 
De conformiteit van deze informatie moet worden geverifieerd en onafhankelijk worden geverifieerd 
tijdens de uitvoering van het werk door de verwerker.  
 
Indien nodig kunnen lokale omstandigheden ertoe leiden dat de aanbeveling moet worden aangepast.   
 
Onze applicatie technologie, ons vastgoedadvies en onze gespecialiseerde consultants in het veld staan 
tot uw beschikking voor alle vragen. 
 
Meer informatie over onze producten, trainingen en events en over Sopro Bauchemie vindt u op het 
internet.  
 
Naast de meest recente productgegevensbladen zijn vele andere informatie in de vorm van onze 
brochures of de Sopro planner beschikbaar voor ophalen onder www.sopro.com. 
 
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 



 

 

PRODUCTEN  
 
VOORSTRIJKLAAG: t.b.v. zuigende ondergronden 
 
Type: Sopro Voorstrijk GD 749, dunne vloeibare oplosmiddelvrije kunstharsdispersie,  
watervast EC 1 plus. Sterk emissie arm GEV-EMICODE®. 
Voorbehandeling: de ondergrond moet vast, schoon en vrij van olie zijn en oude verflagen dienen 
gezond en luchtdroog te zijn.  
Droogtijd: bij zuigende ondergronden ca.10 min. (afhankelijk van omgevingstemperatuur). 
Op zwakzuigende ondergronden b.v. anhydriet (giet) vloeren: ca. 12-24 uur. 
Kleur: lichtblauw, droogt transparant blauw op. 
Verbruik: 0,1 tot 0,2 kg/m². 
Toepassing: binnen en buiten, wand en vloer. 
 
 
LIJM WAND- EN VLOERTEGELWERK, KERAMISCH EN NATUURSTEEN 
 
Type: Sopro MegaFlex TX MEG 667, C2FT/S2, zeer hoog flexibele twee componenten snel 
verhardende, zwaar belastbare, standvaste poederlijm op basis van cement en kunststof additieven 
en voorzien van vezel versterking. Bestand tegen verzepen door niet re-dispergerende vloeibare 
polymeren. Zeer elastisch, grote aanvangshechting. Doorbuiging  ≥ 5 mm. Lijm volgens (DIN EN 12004 
C2 EF).Chromaatarm volgens EG-Richtlijn 2003/53/EG. 
Toepassing: voor verwerking volgens volbedmethode op verse betonnen ondergronden alsook zeer 
verse, niet verwarmde cementdekvloeren, en in kouder jaargetijden. Voor zwembaden, trappen alsook 
gevels. Bij grootformaat, binnen en onderwater tegels aan de schone rugzijde voorzien van een dunne 
lijm contactlaag en in de op de ondergrond aangebrachte lijm schuiven.  
Kleur: grijs. 
Verwerking: lijm op ondergrond aanbrengen. 
Maximale volbed lijm dikte: 5 mm.  
Mengverhouding: 25 kg lijm: 7 kg aanmaakvloeistof. Combinatieverpakking 32 kg 
Verwerkingstijd: ca. ≥ 30 min. 
Beloopbaar en voegbaar: na ca. 3 uur. 
Belastbaar: na ca. 7 uur, objecten na 3 dagen. 
Verbruik: ca. 1,2 kg/m² poeder + ca. 0,3 kg/m² dispersie per mm laagdikte 
Toepassing: wand en vloer, binnen en buiten. 
 
 
BEWAPENINGSVEZEL eXtra  
 
Type: Sopro Bewapeningsvezel eXtra PG-X 1188, extra trek en scheurvast, alkalibestendig, speciaal 
glaszijdeweefsel met kunststofomhulsel voor gebruik in stuc, pleisterlagen, dunbedmortels en dichtlagen. 
Watervaste, verhoogde weerbestendigheid en scheurstabiliteit, ondergrondstijfheid verhogend.  
Voorbehandeling: ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen of oplosmiddelen zijn. 
Verwerking: in de verse dichtlaag, lijm of stucmortel aanbrengen en volledig vol, porievrij en 
voldoende dik aansmeren.  
Laagdikte: min. 2,5 mm. 
Droogtijd: 24 uur.  
Maaswijdte: gecombineerd ca. 4,5 mm.  
Kleur: rood. 
Verbruik: 1,05 m²/m². 
Levervorm: rol 1,0 m x 25 m 
Toepassing: binnen en buiten, wand en vloer. 



 

 

 
WATERDICHTE LAAG 
 
Type: Sopro Turbo Dichtlaag Snel 2-K TDS 823, kant-en-klaar tweecomponenten poeder en vloeistof, 
zeer elastische vezelversterkte dichtlaag voor afdichtingen onder tegels, waterdicht en 
waterdampdoorlatend. 
Toebehoren: 
- Sopro Gummiband. 
- Sopro Gummimanchet. 
- Sopro Wapeningsweefsel. 
Voorbehandeling: de ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen of oplosmiddelen zijn. 
Sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sopro Voorstrijk GD 749 of bevochtigen.  
Verwerking: met roller of kwast 1e laag Sopro Dichtlaag gelijkmatig porievrij aanbrengen;  
2e laag na droging (circa 2 uur) Ook als spuitlaag te verwerken. Min. laagdikte 1,3 mm, max. 2,6 mm. 
Droogtijd: 2 uur per laag 
Verbruik dichtmiddel: ca. 1,6 kg/mm/m² 
T.p.v. hoeken, bij de kim tussen vloer en wand, leidingdoorvoeren en putten: 
- aanbrengen eerste laag vloeibare dichtlaag 
- dichtband t.p.v. hoeken en kim 
- manchet t.p.v. leidingdoorvoeren en putten 
- aanbrengen tweede laag vloeibare dichtlaag 
- t.p.v. dilatatievoegen in de 1e laag een Gummiband aanbrengen 
Toepassing: binnen en buiten, vloer en wand. 
 
 
VOEGMATERIAAL: steenstrips o.g. ruw materiaal 
 
Type: Sopro Meestervoeg Breed MFb 5-20 mm, samenstelling op basis van cement en kunststof. 
Watervast, vorstbestendig, scheurvrij van ca. 5 tot 20 mm. Volgens DIN EN 13888 CG1 
Chromaatarm volgens EG –Richtlijn 1907/2006. Ondergrond dient gelijkmatig droog te zijn. 
Kleur: Grijs 15 en Betongrijs 14 (betongrijs is trashoudend) 
Voorbehandeling: voegen uitkrabben, tegels reinigen, ontdoen van overtollig tegellijm en voegen 
gelijkmatig bevochtigen.  
Verwerking: voegen volledig vullen met voegmortel 
Nabehandeling: overtollig voegmateriaal verwijderen met een borstel. 
Mengverhouding: 25 kg voegmortel: 5,0 l water 
Verwerkingstijd: ca. 120 min. 
Beloopbaar: na ca. 12 uur. 
Belastbaar: na 48 uur. 
Verbruik: afhankelijk van voegbreedte, diepte e.d. 
Toepassing: wand en vloer, binnen en buiten. 
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VOEGMATERIAAL: keramische tegels o.g. glad materiaal 
 
Type: Sopro FlexVoeg FL Plus 2-20 mm, volgens (CG2 WA) RG volgens DIN EN 13888 CG2 WA. 
Flexibele snel verhardende voegmortel op basis van OPZ-cement vrij EC 1 plus. Chromaatarm volgens 
EG –Richtlijn 1907/2006. Hoge kristallijne waterbinding. Sterk emissie arm GEV-EMICODE®. Bestand 
tegen vorst en standaard huishoudelijke hogedruk reinigers. Verhoogde weerstand tegen huishoudelijke 
zure reinigers. 
Kleur: nader te bepalen. 
Voegbreedte: 2-20 mm. 
Voegdiepte:  minimaal 3 mm. 
Druksterkte: 28 N/mm². 
Voorbehandeling: overtollige tegellijm verwijderen. 
Verwerking: NIET handmatig aanmaken!!! Materiaal mengen met schoon leidingwater en gebruik 
maken van een laagtoerige spiraalmenger. Rijptijd ca. 3-5 min. Nogmaals mixen en dan pas verwerken. 
Voegen volledig vullen met voegmortel.  
Verwerking: met spachtel- vulcolanspachtel. 
Nabehandeling: overtollig voegmateriaal afschrapen, met spons emulgeren en met zachte spons het 
residu opnemen. 
Mengverhouding: 5 kg FlexVoeg Plus 1,2 – 1,3 liter water.   
Verwerkingstijd: ca 30 – 40 min. 
Voegwerk beloopbaar: na ca. 2 uur. 
Voegwerk belastbaar:  na ca. 12 uur. 
Verbruik: ca. 0,7 tot 1,9 kg/m². (afhankelijk van tegelformaat, dikte en voegbreedte). 
Toepassing: binnen en buiten, wand en vloer. 
Toevoegingen (optioneel): glitter ( 1019-Goud of 1020-Zilver). 
 
 
VOEGVULLING MET KIT 
 
Type: Sopro Keramiek Silicone, 1-component low modulus elastische oplosmiddelvrije afdichtingskit, 
dilatatievoeg of afdichtingsvoeg in de buitenwand en/of binnenwand. 
Materiaal: op basis van silicone. 
Kleur: nader te bepalen. 
Toebehoren bouwdilatatie: rugvullingsmateriaal: rondschuim - voorstrijk/hechtmiddel: primer. 
Voorbehandeling hechtvlakken: reinigen (niet-poreuze ondergrond) / reinigen en voorstrijken met 
primer (poreuze ondergrond). 
Voegoppervlak: aan de zijkanten van de voeg. 
Minimale voegbreedte: 3 mm. (bewegingsvoeg). 
Minimale voegbreedte: 2 mm. (tegelvoeg). 
Minimale kitdiepte: ca. 2/3 van voegbreedte. 
 
 
 
 
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Erik Koch 
Sopro Nederland BV 


