Voegen & kitten

CGM310
Voegmiddel fijn
Wand & vloer

Coba voegmiddel fijn CGM310 is een fabrieksmatig vervaardigde voegmortel op basis van
cementsoorten, vulstoffen, kunstharsen, pigmenten en hulpstoffen.

Producteigenschappen

Leverbaar in de kleuren
In 5kg:

Leveringsvorm

Poeder

Kleur

Leverbaar in 9 kleuren

Verwerkingstijd

30 - 40 minuten*

Voor voegbreedtes

Van 1 tot 10 mm

Beloopbaar

Na ca. 3 uur*

Verwerkingstemperatuur

Tussen 5°C en 25°C

Classificatie

CG2WA volgens NBN EN 13888

wit

zilvergrijs

grijs

donkergrijs

wit

zilvergrijs

grijs

donkergrijs

jasmijn

manhattan

beige

manhattan

antraciet

De getoonde kleuren zijn indicatief

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon en droog zijn. Zetspecie en
lijmresten moeten zorgvuldig verwijderd worden uit de
voegen voor een goed resultaat. Coba voegmiddel fijn

Speciale productkenmerken:
• Ideaal voor niet-zuigende tegels, glasmozaïek en

CGM310 pas aanbrengen als de zetspecie of lijm
voldoende verhard is. Het tegeloppervlak vooraf goed

natuursteen

reinigen.

• Fijne voegstructuur
• Zeer goed afsponsbaar
• Snel verhardend en snel belastbaar

Verwerking

• Geschikt voor vloerverwarming

Voeg bij 5 kg Coba voegmiddel fijn CGM310 ca. 1,4 liter
schoon leidingwater. Voeg bij een zak van 20 kg Coba
voegmiddel fijn CGM310 toe aan ca. 5,6 liter schoon

Toepassingsgebied

leidingwater. Gebruik een schone en droge emmer. Meng
1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een
CGM310 is geschikt voor het

binnen- en buitenshuis voegen van keramische wand- en
vloertegels,

(glas)mozaïek

en

natuursteen met

een

voegbreedte van 1 tot 10 mm. Coba voegmiddel fijn
CGM310 is geschikt voor vloerverwarming, verhardt snel
en is na verharding waterdicht en licht flexibel. Coba
voegmiddel fijn CGM310 is geschikt voor het voegen van
tegelwerk in droge en natte ruimten.

antraciet

In 20kg:

*: gemeten bij 20oC

Coba voegmiddel fijn

bruin

homogene, klontvrije massa is ontstaan. Belangrijk: na 3
minuten

nogmaals

mengen.

Coba

voegmiddel

fijn

CGM310 in de voegen aanbrengen met een voegrubber of
voegenspaan zodat deze geheel gevuld zijn. Afhankelijk
van de zuiging van de ondergrond en tegel, dient een
wachttijd in acht genomen te worden om het voegmiddel
op te laten stijven in de voeg. De voegen nasponzen met
een sponsbord op het moment dat de voeg niet meer kleeft
aan de vinger. Hierbij spaarzaam water gebruiken en
plasvorming

in

de

voeg

voorkomen,

dit

voorkomt

kleurverschil. Na het afsponzen de voegen in de
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CGM310 Voegmiddel fijn

lengterichting

nastrijken met een schone uitgewrongen

spons,

geeft

dit

de

voeg

zijn

Veiligheidsvoorschriften

uiteindelijke

oppervlaktetextuur. Verwerk aangemaakt voegmiddel altijd

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad

binnen 30 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C

beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.

en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem

Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij

contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig

nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verpakking en opslag
Verbruik
Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de tegels
Verpakkingseenheid

en van de voegafmetingen: ca. 0,25 - 2 kg/m2.

Zakken van 5 kg (alle kleuren)
palletbelading 100 stuks;
Zakken van 20 kg (wit, grijs, zilvergrijs)

Nabehandelen - droging

palletbelading 40 stuks

Het afbinden van Coba voegmiddel fijn CGM310 is
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals
temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. Normaliter is

Opslag en transport

Droog opslaan en transporteren

Houdbaarheid

Minimaal 9 maanden in originele,
ongeopende verpakking

de voeg na 3 uur belastbaar. Een eventuele sluier kan na
24 uur met Coba tegelreiniger ASP990 verwijderd worden.

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten

Te snelle droging door tocht en directe zonnestraling
voorkomen.

Overige informatie
Ecologie/toxicologie
De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor
mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken,

Coba België BVBA kan echter geen garanties geven op de

productresten laten drogen en/of verharden en als normaal
bouwafval afvoeren.

is van toepassing op het product zoals door ons geleverd.

kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is
speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al
onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden
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van toepassing.
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