
Verwerkingsrichtlijnen 
 
Bescherming tegen weersinvloeden 

Het is essentieel om het Stone Line Mozaiek tegen weerinvloeden te beschermen 
gedurende opslag, verwerking en het uitharden van de het voegmiddel. Het 

blootstellen aan vorst en neerslag, maar ook forse temperatuurschommelingen 
kan het drogingsproces en de werking van de lijm beïnvloeden. 
 

Ondergrond 
Indien het Stone Line Mozaiek op kaal beton wordt aangebracht, dient deze vrij 

te zijn van bekistingoliën, vuil en grove ongeregeldheden. Wordt het Stone Line 
Mozaiek op zand-cementvloeren aangebracht, dient men er voor te zorgen dat 
niet eerder te doen dan 16 uur na het aanbrengen en een primer als Technokolla 

Primer T of gelijkwaardig te gebruiken. 
 

Lijm-  en afdichtingssysteem. 
Indien het Stone Line Mozaiek wordt aangebracht op ondergronden anders dan 
beton of zand-cementvloeren, dient men te allen tijde flexibele lijm en 

voegmiddelen te gebruiken. 
 

Voor het gebruik in natte ruimten dient men te allen tijde flexibele lijm en 
voegmiddel te gebruiken. 
 

Voor het gebruik in natte ruimte dient men vochtbestendige- of waterdichte 
lagen aan te brengen. Voor wanden Technokolla TK-7000 , voor vloeren 

Technokolla Technostar waterdichte en flexibele vloertegellijm. De wand-, 
vloerverbinding dient te worden afgedicht met Technokolla strip RL-120. Kraan- 
en afvoeropeningen dienen te worden afgedicht met Technokolla Rasogum 

afdichtpasta. Het strekt tot aanbeveling alle oppervlakkken voor te strijken met 
Technokolla Primer T 

 
Voegen 

De wand- vloerverbinding dient na het voegen afgedicht te worden met een 
sanitairkit. Het inwassen dient op niet stabiele ondergronden (anders dan beton) 
te worden uitgevoerd met een flexibele- en waterdicht voegcement zoals 

Technokolla Technostuk 2-12. 
 

Kalk- en sedimentsteen 
Deze steensoorten varieren van poreus tot erg compact. Indien goed behandeld 
kunt U jarenlang plezier hebben van uw vloer- of wandbetegeling. Het is juist 

daarom dat wij adviseren het kalk- en sedimentsteen zoals de Yellow Flat, voor 
het aanbrengen te bewerken met een vlekstop. Op deze wijze is het minder 

vatbaar voor invloeden van buitenaf zoals voegmiddel en lijm. Vlekken zijn door 
het absorptievermogen van de steen vaak moeilijk te verwijderen. Uw vloer of 
wand zal door deze maatregelen het uiterlijk heben zoals u dat verwacht. 

 
 

 
 
 

 


