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GEBRUIKSAANWIJZING VAN EEN SYSTEEM 
UITGEDACHT OM HET WERK TE VEREENVOUDIGEN
Uitstrijken lijmmortel: doodeenvoudig dankzij een verdeelbak

De lijmmortel is volledig voorbereid.

Er moet enkel nog water toegevoegd worden en daarna gemengd worden.

Door een verdeelbak te laten glijden op de muur, worden 2 regelmatige 
stroken lijmmortel geplaatst.

Deze verdeelbak wordt automatisch gecentreerd op de muur dankzij 
laterale geleidingen.

Dankzij een lade onderaan de bak kan het reservoir geopend of gesloten 
worden aan het uiteinde van de muur. 

Plaatsing blokken: plaatsing zonder hoogteregeling

Dankzij de nauwkeurige kalibrering van de blokhoogte en de zeer dunne 
lijmmortelvoegen, moeten deze blokken niet in hoogte geregeld worden, in 
tegenstelling tot traditionele blokken die op mortel geplaatst worden.

De lijmmortel is goed smeuïg; hij drukt eenvoudig en gelijkmatig plat.

Het niveau van de eerste laag blokken moet natuurlijk goed geregeld wor-
den zodat de blokken van de volgende lagen schoon tegen elkaar blijven.

Het is voldoen om de ficelle te volgen om de blokken uit te lijnen…
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VERTICALE VOEGEN
Om het plaatsen nog te vereenvoudigen en het rendement te ve-
rhogen, is het aanbevolen om de lijmmortel voor de verticale voegen 
uit te strijken op verschillende naast elkaar geplaatste blokken in 
plaats van het blok per blok te doen.

Hiervoor volstaat het om enkele blokken op hun kant uit te lijnen op 
een plat oppervlak en er de lijmmortel over uit te strijken.

Deze blokken waarvan de koppen voorzien zijn van mortel, zijn dan 
klaar om op de muur verwerkt te worden.

N.B.:   De voeg van de niet verlijmde laterale zijde wordt voor-
zien door het volgende verlijmde blok.


