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Algemeen lijmadvies voor het aanbrengen van Tiny Concrete 
Mozaïek.  

Samenstelling: 
Hoogwaardig keramisch mozaïek op glasweefsel drager in een uitvoering van 30 x 30 cm in 
een dikte van 10 mm. Het mozaïek is te combineren met Concrete Tile tegels van 60 x 60 en 
80 x 80 cm 

 
 
Algemeen: 
Bij dit algemeen lijmadvies gaan wij uit van een constructief verantwoorde opbouw van de 
ondergrond in een binnensituatie. Tevens is de ondergrond geschikt voor het afwerken met 
het gekozen afwerking. Dit houdt in, dat er rekening gehouden moet zijn met eventuele 
dilataties, vormvastheid van de ondergrond, laagdiktes, vochtigheid en dergelijke.  
 
Geschikte ondergronden: 

• Wand: bestaand tegelwerk, gips en cementgebonden blokken, -stucmortels en  
-plaatmateriaal.  

• Vloeren: beton, zand/cement dekvloeren en bestaand tegelwerk.  
Wanden indien nodig uitvlakken met 957 Wandoquick (tot ca. 50 mm) om een vlakke basis 
te creëren voor het mozaïek. Na droging de wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer. 
Droogtijd bedraagt ca. 1-2 uur, afhankelijk van de heersende omstandigheden.  
Vloeren in de benodigde laagdikte egaliseren met 923 Europlan Extreme.  
 
Voorstrijken en afdichten van natte ruimten: 
Bestaand tegelwerk grondig ontvetten met 014 Euroclean en voorstrijken met  
051 Europrimer Quartz. Vochtabsorberende ondergronden voorstrijken met 099 Dispersieprimer. 
Na droging de wand-/vloeraansluiting en de verticale douchehoek(en) afdichten met 063 Euroband, 
in combinatie met 685 Eurocoat.  
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Vervolg algemeen lijmadvies voor het aanbrengen van Tiny Concrete Mozaïek. 
 
 
Lijmen: 
Het mozaïek lijmen met 711 Uniflex (wit) of 705 Speciaallijm (grijs); De lijm met een 6x6 

getande lijmkam opbrengen en de verse lijmrillen vervolgens vlakstrijken met de vlakke kant 

van de spaan. Vervolgens het mozaïek in het verse lijmbed plaatsen en vervolgens met een 

voegspaan aankloppen en in goede positie drukken. Deze werkwijze zorgt voor een “volle en 

zatte” 100% verlijming ontstaat en een extra waterkering achter het tegelwerk. Controleer 

gedurende de werkzaamheden regelmatig het lijmcontactvlak en pas zo nodig de werkwijze 

of vertanding hierop aan.  

Voegen: 
Bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, kan het mozaïek na 
ca. 24 uur worden gevoegd. Gebruik hiervoor de 717 Eurofine WD; een waterdicht en flexibel 
voegcement met een fijne structuur en verkrijgbaar in diverse bijpassende kleuren.  
 
Verdere bijzonderheden: 

• Vloerverwarming: Voordat het mozaïek wordt aangebracht, dient de vloerverwarming te 
worden opgestart volgens het opstartprotocol. Hierbij de ruimte goed ventileren. 

• Eventuele dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.  

• In- en uitwendige hoeken vrijhouden van tegels lijm en voegcement, alsmede aansluitingen 
bij wanden, rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, afvoerputten en deze afkitten met de 
daarvoor geschikte, blijvend elastische 880 Euroseal Silicone. Boorgaten (risico op 
inwateren) eveneens afwerken met de voegkit. 

• Voor vragen en bij twijfel over een bepaalde toepassing adviseren wij contact op te nemen 
met Forbo Eurocol Nederland B.V. afdeling Technische Adviezen; T +32 (0)26 493 176. 
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Forbo Eurocol Nederland B.V. hoopt u met deze richtlijnen naar behoren te hebben geadviseerd om 

succesvol te kunnen egaliseren, afdichten en te lijmen. Wanneer de door Forbo Eurocol Nederland B.V. 

opgestelde richtlijnen zorgvuldig worden opgevolgd, zal er een optimale hechting worden gerealiseerd. 

Door een gericht advies en een intensieve begeleiding op de projecten kunnen wij ook hier onze expertise 

laten gelden. Het Waterdicht Tegelwerk Systeem is afgestemd op een normaal gezinsgebruik. Bij een 

intensiever gebruik behoudt Forbo Eurocol Nederland B.V. zich het recht voor extra voorzieningen te 

eisen. Dit geldt ook bij constructies met een verhoogd risico. Bij twijfel over de te maken toepassingen 

vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen (0031-75 6271630). Zie ook de 

informatie op de productinformatiebladen, Tegelklus App en/of onze website www.eurocol.com. 


