
EGALISEERMIDDEL OP BASIS  
VAN CALCIUMSULFAAT VOOR  
LAAGDIKTES TOT 20 MM

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen  
aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudinstructies).  
De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van 
oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor 
geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, 
gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De 
ondergrond voorstrijken met Co-pro Universele Primer alvorens te egaliseren.
 

VERWERKING
Giet 4,5-5,0 liter schoon water in een schone aanmaakkuip. Meng er  
25 kg Co-pro Anhydrietgebonden Egalisatiemiddel mechanisch doorheen 
met een geschikte elektrische roermachine tot het mengsel klontvrij is. 
Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een 
vlakspaan of rakel. 
Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot 20 mm dient er 30% gevuurdroogd 
kwartszand (0-2 mm) te worden toegevoegd aan het mengsel.

CO-PRO ANHYDRIETGEBONDEN 
EGALISATIEMIDDEL

ALLES VOOR JE  VLOER!

Scan deze QR 
voor meer info.

>>

Productvoordelen

•  ZEER GOED VLOEIEND

•   ZORGT VOOR MINDER LIJMVERBRUIK

• SNEL DROGEND

• SPANNINGS ARM

• DRUKVASTHEID C40 / BUIGSTERKTE F10

Artikelnummer 
4895952011

8 717003 325796

A1

TOEPASSING 
Voor het maken van egale ondergronden  
voor verlijmingswerkzaamheden

Geschikt voor gebruik op:

• Anhydriet- zandcement  
 dekvloeren en betonvloeren
• Spaanplaat en OSB platen  
 (max. 3 mm laagdikte)
• Tegel- en terrazovloeren
• Gietasfalt tot 10 mm dikte  
 (min. 2 mm laagdikte)
•  Ondergronden met oude  

egalisatie- en/of lijmresten

VERBRUIK:  
1.6 kg= 1 m² bij 1 mm laagdikte 
25 kg (1 zak) = 7.8 m² bij laagdikte van 2 mm



TECHNISCHE INFORMATIE
Verpakking:  Zak 25 kg
Houdbaarheid:   In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, 

koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:  4,5-5,0 ltr. per 25 kg zak
Kleur:  Lichtgrijs
Verbruik:  Ca. 1,6 kg/m² per mm
Verwerkingstijd*:  Ca. 25 minuten
Beloopbaar*:  Na 3 uur
Belegbaar*:  Na ca. 24 uur tot 3 mm laagdikte
 Bij grotere laagdiktes per extra mm 24 uur
Temperatuurbestendigheid:  -  na uitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor 

vloeren met vloerverwarming
 -  voor transport: -20 °C tot +50 °C
 - voor opslag: 0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:   Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 

1 mm laagdikte

* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologi-
sche omstandigheden (23 °C / 50 % RV). Bij andere klimatologische omstan-
digheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

BELANGRIJK
•  Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur 

hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is  
dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient  
de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven.  
Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en  
drogen kan afwijken.

•  Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge 
ondergronden, primers en egaliseermiddelen.

• Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
•  Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk 

gebruiken.
• Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
• Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
• Voorkom tocht en direct zonlicht tijdens droogproces, vloerverwarming 
 dient 24 uur voor egalisatie uit te staan.

PRODUCTVEILIGHEID
Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van 
noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in 
de omgevingslucht te verwachten. Zorg echter voor een goede ventilatie 
tijdens en na het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken 
tijdens het gebruik van dit product. Het product heeft een sterke alkalische 
reactie met vocht; bescherm daarom de huid en ogen. Na contact 
onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij contact met de ogen tevens een 
arts raadplegen.
Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad,
deze vindt u terug op www.co-pro.nl.
Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING
Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen 
volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. 
Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.

ALLES VOOR JE  VLOER!


