
codex NC 366 Maxx

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Uitvlakmortel

Stabiele uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen voor laagdiktes van 3 – 50 mm

Toepassingsgebieden:

Standvaste, hydraulisch snel uithardende speciale cement-
mortel voor laagdiktes van 3 – 50 mm om tegelvloeren op te
plaatsen. Geschikt voor het uitvlakken en vullen van oneffen
oppervlakken, barsten en inzinkingen op absorberende
minerale ondergronden, voor het maken van afschot-
uitvlakmassa´s in de buurt van afvoeren en goten, en als
aanzetmortel voor tegeldragerelementen (beklede hard-
schuimplaten). Voor vloer, muur en plafondvlakken binnen
en buiten.

Geschikt o.a. voor/op:

3 vochtige, continu natte ruimtes en onder water

3 balkons en terrassen

3 kalk-cement, cement-pleister

3 metselwerk in baksteen, betonsteen, cellenbeton, kalk-
zandsteen, gasbeton

3 Ter plaatse gestort beton ouder dan 6 maand, prefab
betonelementen ouder als 3 maand.

3 cementdekvloeren

3 voldoende afgezande gietasfalt dekvloeren

3 warmwater-vloerverwarming

3 vloerverwarmingen met elektrische vloerverwarmings-
matten

3 woon-, project- en industriële toepassingen

Productvoordelen /Eigenschappen:

codex NC 366 Maxx is een poedervormige, hoog met kunst-
stof veredelde droge mortelmengeling met lichtgewicht
vulstoffen, minerale toeslagstoffen en additieven.

Levert na mengen met water een smeuïge standvaste,
hydraulisch uithardende egalisatiemortel met zeer goede
verwerkingseigenschappen voor laagdiktes van 3 – 50 mm
zonder toevoeging van kwartszand.

3 Snel legklaar

3 Zeer goede stabiliteit

3 Snel hardend

3 Spanningsarm

3 Gering verbruik

3 Smeuïg en gemakkelijk te verwerken

3 Watervast en vorstbestendig

3 GISCODE ZP 1/Chromaatarm

3 EMICODE EC 1 R PLUS/Zeer emissiearm 

Technische gegevens:
verpakking: papieren zak 25 kg

houdbaarheid: minstens 12 maanden

mengverhouding: ca. 4,25 liter per 25 kg

kleur: grijs

verwerkingstemperatuur: 5 °C tot 25 °C

verwerkingstijd: ca. 40 min.

verbruik: 1,3 kg/m²/mm laagdikte

beloopbaar: na ca. 1,5 uur*

legklaar keramische tegels: na ca. 1,5 uur*

legklaar natuursteen: na ca. 24 uur*

belastbaar: na 3 dagen*

eindhechting: na 28 dagen*

*Bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid.
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Voorbereiden ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, droog, vlak, schoon, draag-
krachtig zijn en vrij van scheuren en stoffen met een nega-
tief effect op de hechting.

Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende voor-
schriften (zoals o.a. vlakheid, het peil en de oppervlaktetoe-
stand van de ondergrond) en opper bezwaren vóór aanvang
van de werken /neem de nodige maatregelen bij gebreken.

Gladde betonoppervlakken, zwakhechtende of niet-stabiele
lagen eventueel mechanisch voorbehandelen (bijv. door
slijpen, borstelen, frezen, kogelstralen) en stofvrij reinigen.
Ondergrond al naargelang de aard en toestand met geschik-
te primer en egalisatie uit het codex productassortiment
voorbereiden.

Absorberende ondergronden op cementbasis (bijv. gaten en
sleuven voor buisleidingen) eerst licht bevochtigen; een
primer is hier niet absoluut vereist, maar valt wel aan te
bevelen. Primer altijd goed laten drogen.

De productinformatiebladen van al de gebruikte codex
producten in acht nemen.

Verwerking:

1. 4,25 liter koud, zuiver water in een propere mengkuip
gieten. De inhoud van de zak (25 kg) tijdens krachtig
mengen toevoegen en mengen tot een kneedbare,
klontervrije massa ontstaat. Voor kleine hoeveelheden
170 ml water per 1 kg poeder gebruiken. Ca. 3 minuten
laten rusten en dan nog eens goed dooreenmengen.
Slechts zo veel mortel klaar maken als binnen ca.
40 minuten verwerkt kan worden.

2. Met de vlakspaan de mortel vast op de ondergrond
schrapen /uitsmeren. De mortel op de verse contactlaag
in de gewenste laagdikte aanbrengen. Codex NC 366
Maxx kan gestort of met de vlakspaan aangebracht en
vervolgens met een rei afgetrokken worden. Het uit-
vlakken met codex NC 366 Maxx moet in één laag
gebeuren.

3. Na 30 – 60 minuten is de mortel zo stijf geworden, dat
bijwerken door afschrapen, vilten, gladmaken mogelijk is.

4. Gereedschappen in verse toestand met water reinigen.

5. Na ca. 90 minuten kan de uitvlaklaag met tegels wor-
den bekleed. Natuursteenvloeren kunnen ten vroegste
na 24 uur (volledige droging) geplaatst worden.

Verbruiksgegevens:
1,3 kg/m² per mm laagdikte

Laagdikte Verbruik 25 kg voor ca.

3 mm 3,9 kg/m² 6,4 m²

5 mm 6,5 kg/m² 4,8 m²

10 mm 13   kg/m² 1,9 m²

15 mm 19,5 kg/m² 1,3 m²

Belangrijke instructies:

3 Originele verpakkingen bij droge opslag minstens 12 maanden
houdbaar. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten en
inhoud zo vlug mogelijk verwerken.

3 Optimale verwerkingscondities 10 – 25 °C, lage temperaturen
vertragen, hogere temperaturen verkorten de droogtijd en de
tijd waarna geplaatst kan worden.

3 Bij het plaatsen van vocht- en /of vlekgevoelige natuurstenen
moet een volledige doordroging van de uitvlaklaag worden
afgewacht.

3 Indikkende mortel niet verdunnen met water of met droge
mortel mengen.

3 Vers geplaatste vloeren beschermen tegen tocht, instraling van
de zon en warmte, alsook water vermijden.

3 Als een uitvlaklaag in meerdere lagen moet gebeuren, dan
moet tussen de lagen een primer voorzien worden. Volgende
lagen moeten altijd dunner zijn dan de ervoor opgebrachte
laag. Totale laagdikte van 50 mm niet overschrijden.

3 Gaten, barsten en sleuven voor buisleidingen kunnen in laag-
diktes tot 70 mm dichtgepleisterd worden.

3 In door vocht belaste omgevingen, zoals bijv. openbare dou-
ches, zwembaden e.d., moet na het opbrengen van codex NC
366 Maxx een afdichting conform de geldende richtlijnen en
productinformatiebladen worden uitgevoerd.

3 codex NC 366 Maxx niet gebruiken op afdichtingslagen.

3 Wat de verwerking en werkzaamheden betreft, respecteer de
informatie op de productinformatiebladen van de gebruikte
producten, alsook de aanbevelingen van de  vloerbedekkings -
fabrikant, de professionele geldende normen en richtlijnen die
van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

Werk- en milieubescherming:
Bevat cement, chromaatarm volgens  Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) –
GISCODE ZP 1. Cement reageert met vocht sterk alkalisch, daarom contact met huid
en ogen vermijden, eventueel meteen spoelen met water. Bij huidirritatie en contact
met de ogen een arts raadplegen. Werkhandschoenen dragen. Bij het aanmaken
stofmasker dragen. In uitgeharde, gedroogde toestand fysiologisch en ecologisch
ongevaarlijk.

EMICODE EC 1 R PLUS – “Zeer emissiearm” – gecontroleerd en geclassificeerd

 volgens GEV-richtlijnen. Vertoont naar de huidige stand der kennis geen relevante
emissie van formaldehyde, schadelijke stoffen of andere vluchtige organische stoffen
(VOC).

Verwijdering:
Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open
water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, niet-lekkende papieren
verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Productresten verzamelen, mengen met
water, laten uitharden en als bouwafval aanbieden.
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