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• Voor binnen
• Snel inwasbaar
• Smeuïg
• Diffusieopen
• Snel uithardend
• Goede voeg- en inwas-
 eigenschappen
• Vorst-/dooiwisselbestendig
• Voor vloer- en wandverwarmingen
• Vrij van gezondheidsschadelijke silicogeen 

kwartsfijnstof
• Kleurtinten afgestemd op het systeemsilicone 

ESCOSIL-2000
• Voldoet aan de criteria van CG2 volgens DIN EN 13888
• Voor voegbreedtes van 1,5 tot 6 mm

Toepassing:
CRISTALLFUGE is bijzonder geschikt voor het voegen 
van zuigkrachtige keramische vloeren van aardewerk 
en steengoed. De voegbaarheid, het opstijven in de 
voeg, de waterretentiecapaciteit en de inwasbaarheid 
zijn hierop aangepast. 
CRISTALLFUGE is geschikt voor voegbreedtes tot 6 mm 
binnenshuis, op wanden en vloeren, in droge, vochtige 
en natte ruimtes. Voor het voegen in het vloeroppervlak 
adviseren wij CRISTALLFUGE-FLEX, voor hoogbelaste 
vloeren CRISTALLFUGE-HF05 resp. CRISTALLFUGE-EPOX. 
Voor het voegen van natuursteen, porcellanato en ander 
tegelwerk met geringe vochtopname, glasmozaïek/
glastegels adviseren wij onze CRISTALLFUGE-PLUS.

Technische gegevens:
Samenstelling:  Cement, minerale toeslagstoffen en 

hoogwaardige additieven
Kleuren:  wit, zilvergrijs 

alleen in 5 kg zak:  
jasmijn, pergamon, bahamabeige, 
caramel, jurabeige, grijs, 
titaangrijs, middengrijs, bruin, 

CRISTALLFUGE           Art.nr. 2 04274
Geflexibiliseerd fijnvoegmortel 1–6 mm

notenbruin, grafiet, zandgrijs
  (kleurafbeelding zie tabel laatste 

pagina)
Voegbreedtes:  1,5 tot 6 mm
Verwerkingstijd*:  ca. 60 min
Ondergrond-/ver-
werkingstemperatuur:  +5 °C tot +25 °C
Begaanbaar* na:  ca. 12 uur
Belastbaar* na:  minimaal 2 dagen
Benodigd water:  5,0–6,0 l/ 20 kg resp.  

1,25–1,5 l/ 5 kg
Verbruik:  zie verbruikstabel
Reiniging:  voor uitharding met schoon water
Soortelijk gewicht:  ca.1,26 kg/dm3

Materiaaldichtheid 
verse mortel:  ca.1,9 kg/dm3

Verpakking:  20 kg zak, 5 kg zak
Opslag:  droog, ca. 12 maanden houdbaar 

in originele gesloten verpakking, 
aangebroken verpakking direct 
verwerken.

*De gegevens hebben betrekking op +23 °C 
ruimtetemperatuur en 50% relatieve luchtvochtigheid

Verbruikstabel:

Tegelformaat
(in cm)

Voegbreedte
(in mm)

Voegdiepte
(in mm)

ca. verbruik/m2 
(in kg)

  2,0 ×   2,0 1,5 2,0 0,58
10,0 × 10,0 3,0 6,0 0,70
15,0 × 15,0 3,0 6,0 0,49
20,0 × 20,0 3,0 8,0 0,49
20,0 × 25,0 3,0 8,0 0,45
30,0 × 30,0 5,0 8,0 0,55
30,0 × 40,0 4,0 10,0 0,48
30,0 × 60,0 4,0 10,0 0,41  

Verwerking:
Na het zetten van de lijmmortel de voegen afdoende 
diep uitkrabben. De tegels aansluitend vochtig reinigen. 

 DIN EN 13888  
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De lijmmortel moet volledig zijn doorgehard, anders 
kunnen verkleuringen in de voeg optreden. Sterk 
zuigende vloeren eerst gelijkmatig met water voornatten. 
De voegkanten moeten schoon en vrij van scheidende 
substanties zijn. Het tijdstip van voegen van de in 
dunbed verlijmde tegels is afhankelijk van de gebruikte 
dunbedmortel en varieert tussen ca. 3 en 72 uur. Bij 
dikbed verlijming moet het mortelbed voldoende stevig en 
gelijkmatig droog zijn. Niet invoegen op oppervlakken 
met temperatuurverschillen (bijv. door zonlicht). 
De consistentie van de voegmortel moet afhankelijk van 
de zuigkracht van de tegel en de ondergrond worden 
samengesteld. 
1. CRISTALLFUGE uitsluitend met schoon water in een 
schone mengkuip aanmaken. 1,25 tot 1,5 l water, 
afhankelijk van de gewenste consistentie, gebruiken, 5 kg 
CRISTALLFUGE toevoegen en aansluitend roeren tot een 
homogene, vloeibare massa. 
Porcellanato: 
   ca. 1,25–1,35 l water: 5 kg CRISTALLFUGE 
Keramische en aardewerk tegels: 
   ca. 1,35–1,5 l water: 5 kg CRISTALLFUGE
Wij adviseren het mengen met geschikt roergereedschap 
(toerental ca. 300–500 tpm). 
Na een inwerktijd van 2 minuten de mortel nogmaals 
roeren. Om kleurverschillen te vermijden, moeten de 
mengverhoudingen gelijk worden gehouden. 
2. CRISTALLFUGE wordt in het wand- en vloeroppervlak 
met een voegbord onder lichte druk aangebracht en 
vervolgens diagonaal schoon over de voeg afgetrokken, 
zodat de voeg volledig wordt gevuld. Om een volledige 
voegvulling in één werkgang te verkrijgen, moet de 
overtollige voegmassa pas na een korte standtijd (30–60 
sec.) zuiver diagonaal over de voeg worden afgetrokken.
3. Na het aantrekken van de voegmortel (controleer met 
de vingerproef), de voeg schoonwassen met een iets 
vochtig sponsbord. Na enkele minuten met het sponsbord 
schoon nawassen. 
4. Dilatatievoegen moeten worden vrijgehouden voor het 
elastisch voegen met resp. ESCOSIL-2000. Mortelresten 
na het aantrekken uitkrabben en met een iets vochtige 

CRISTALLFUGE

spons nawassen.
5. Evt. cementsluier met een spons en schoon water na 
enkele uren nawassen. 
Gebruik geen droge doeken bij het reinigen. Hierdoor 
kan kleurvervorming ontstaan door het inwrijven van 
ingedroogde voegmortel in de nog natte voeg! De verse 
voeg moet worden beschermd tegen negatieve invloeden 
voor het uitharden, zoals hoge temperaturen, wind, regen 
of vorst. Bij ongunstige weersomstandigheden (lage 
luchtvochtigheid, tocht, wind) en keramische scherven 
wordt de uitharding van de voegmortel geoptimaliseerd 
door behandelen van de voegdoorsnede met schoon 
water (nabevochtiging met een sponsbord). Het 
reinigingswater moet regelmatig door schoon water 
vervangen. Voor keramische vloeren met geprofileerde, 
ruwe, ongeglazuurde of poreuze oppervlakken, evenals 
voor natuursteen met craquelé; alsook natuursteen met 
een ruw oppervlak en bij gepolijste tegels die in het 
oppervlak microporiën in verschillende groottes vertonen, 
is het aan te raden om een testvoeg uit te voeren (het 
oppervlak evt. licht voornatten). Het tijdstip van reinigen 
is afhankelijk van het vloermateriaal en het klimaat. Na 
voldoende aantrekken van de voeg kan het oppervlak 
eenvoudig worden gladgetrokken zonder hierbij de voeg 
uit te wassen.
 

Belangrijke aanwijzingen/veel voorkomende 
verwerkingsfouten:
•  Reeds harder geworden voegmortel niet weer 

verwerkbaar maken door watertoevoeging of 
toevoeging van verse mortel, Er bestaan een hoger 
risico op verkleuring! 

• Gebruik uitsluitend schoon water en schoon 
gereedschap!

• De ondergrond voorafgaand aan het invoegen 
grondig reinigen!

• Afbindtijd van mortel en lijm in acht nemen! Bij te vroeg 
invoegen bestaat een risico op verkleuring. 

• Poriën- of blaasvorming in de voeg hoeft niet direct 
gerelateerd te zijn aan de voegmortel! De volgende 
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condities liggen hier veelal aan ten grondslag: 
1. hoog absorptievermogen van het keramiek 
2. hoge w/c-waarde van de voegmortel 
3. ingemengde luchtblazen 
M.b.t. 1+2: Keramiek/aardewerk met hoge dichtheid 
niet voornatten, keramiek/aardewerk met een 
lage dichtheid en daardoor een hogere porositeit 
en capilariteit met een sponsbord voornatten en 
aansluitend invoegen.

 M.b.t. 3: Wordt met een te hoog toerental of 
ongeschikte mengspiraal gemengd dan kan teveel 
lucht worden ingesloten, dit is te verhelpen door de 
verse mortel te schudden/stampen, het teveel aan lucht 
kan zo ontsnappen. Een doorlopende mengspiraal 
werkt hier het beste. 

• Bij tocht en sterk zonlicht moeten de voegen worden 
beschermd tegen te snel uitdrogen, evt. door af 
te dekken met folie of door het herhaaldelijk licht 
bevochtigen van de voegen. 

• Voegen moeten tot volledige uitharding worden 
beschermd tegen regen en vorst! 

• Voegen tussen tegelvloeren, inbouwdelen en 
buisdoorvoeringen alsook hoek- en aansluitvoegen 
vullen met ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW of 
ESCOSIL-2000-ST, afhankelijk van de toepassing.

• Wij adviseren voor het onderhouden en reinigen van 
de gevoegde oppervlakken het gebruik van neutrale of 
licht-alkalische reinigingsmiddelen. Het oppervlak moet 
na het reinigen worden nagespoeld met schoon water. 
Zorg voor een gelijkmatige zuiging van de ondergrond 
en de voegflanken.

• Bij gebruik van zuurhoudende reinigingsmiddelen 
moeten de geldende voorschriften in acht worden 
genomen! Neem de productspecifieke eigenschappen 
van de vloermaterialen in acht! De voegen voornatten, 
aansluitend het reinigingsmiddel, in geringe 
toepassingsconcentratie, aanbrengen. De inwerktijd 
van het reinigingsmiddel moet tot een minimum worden 
beperkt, aansluitend met veel schoon water naspoelen. 
Zuurhoudende reinigingsmiddelen verminderen 
de sterkte van de voegmortel tot aan volledige 

verstoringen van de voegmatrix door ondeskundig 
gebruik, zoals bijv. door te hoge doseringen, te lange 
inwerktijden of ontbrekende voornatten van de voegen.

• Ongelijkmatige inwerking van vocht, door 
de onderliggende constructie, het mortelbed, 
temperatuurverschillen of vloermateriaal, kan leiden 
tot kleurverschillen in het voegbeeld, die de kwaliteit 
van het voegmortel niet beïnvloeden en door gunstige 
omgevingsvoorwaarden op termijn kunnen vervagen. 
Geen garantie op kleurverschillen! 

• Bij hogere mechanische belastingen, bijv. van 
reinigingsapparatuur of chemische belasting, 
adviseren wij de hoogbelastbare 2-componenten 
epoxyharsverbinding ASODUR-EKF, 
CRISTALLFUGE-EPOX of CRISTALLFUGE-HF. 

• Bescherm voor het voegen de randen 
en dilatatievoegen door het aanbrengen van 
randstroken RD-SK50 zodat deze geen mortel kunnen 
opnemen tijdens het voegen.

• Ongewassen, verkleuringsactieve toeslagstoffen, 
zoals zand, uit dikbedmortels (bijv. met leem) of 
verkleuringsactieve substanties uit aangrenzende 
bouwstoffen kunnen tot vlekvorming leiden!

• Lichte kleuren vanwege smetgevoeligheid alleen 
binnenshuis en op wanden inzetten. 

• Binnen dezelfde ruimte altijd met hetzelfde chargenr. 
werken! 

• Voor de optimale hydratatie van het cement moet 
worden gezorgd voor voldoende vocht. Dit geldt in het 
bijzonder voor niet-zuigende tegels, aangezien hier 
geen sprake is van een vochtdepot. 

• Bij het voegen van natuur- en kunststeenplaten moeten 
de productspecifieke eigenschappen (neiging tot 
verkleuren) in acht worden genomen. Wij adviseren om 
testvoegen uit te voeren! 

• Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van CRISTALLFUGE beschermen.

Geldig veiligheidsblad in acht nemen! 

CRISTALLFUGE
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Kleurenafbeeldingen*:

wit

jasmijn

pergamon

bahamabeige

beige

karamel

jurabeige

zilvergrijs

grijs

titaangrijs

middengrijs

bruin

notenbruin

grafiet

zandgrijs

* Kleurafwijkingen worden druktechnisch bepaald.

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

WKD/KK/MV/Tet/LiW/KKa

CRISTALLFUGE

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


