
 - Polyester verkregen uit het recyclen van PET flessen na consumptie, de uiteindelijke kleur van het membraan kan variëren op basis 
van de gerecyclede grondstoffen zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties ervan

 - Bevat geen zeer zorgwekkende chemische stoffen (SVHC’s) volgens de REACH-Verordening

ECO OPMERKINGEN

Gebruiksdoeleinden
Voor binnen en buiten om te ontkoppelen en scheiden vóór het leggen van vloerbedekkingen van keramische tegels, grote formaten en 
natuursteen voor civiel, commercieel, industrieel gebruik.
Ondergronden:
- dekvloeren, verwarmde vloeren en beton;
-  bestaande op de ondergrond verankerde vloeren van keramische tegels, marmertegels, natuursteen, hout, metaal, rubber, PVC, 

linoleum en glasvezelversterkte hars;
- droge vloeren in panelen die op de ondergrond zijn verankerd

Niet gebruiken
Breukvast systeem om bewegingsvoegen en scheuren op te heffen in verwarmde vloeren en ondergronden buiten, ondergronden 
op anhydrietbasis zonder gebruik van het professionele geconcentreerde oppervlakte-isolatiemiddel op waterbasis Primer A Eco, op 
bitumineuze deklagen, op onbepleisterde oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond
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Gewapend breukvast ontkoppelingsmembraan van gerecycled en warmte-
gebonden polyester specifiek voor het opvangen van schuifbelasting tussen 
verlijmde ondergronden en vloerbedekkingen; geschikt ter versterking bij 
het leggen van allerlei soorten keramische tegels, grote formaten, gres 
porcellanato en natuursteen.

Biotex verhoogt de zekerheid bij het leggen met gel-lijm van grote formaten 
keramische tegels op kritieke ondergronden en ondergronden met verschillende 
eigenschappen waarbij de sterkte van het verlijmde systeem verhoogd wordt 
en de tijden van de ingreep bij renovaties verkort worden.

Biotex

• Specifiek voor het onkoppelend leggen van grote formaten 
met gel-lijm Biogel®

• Verhoogt de schuifsterkte tussen ondergronden en 
vloerbedekkingen

• Verhoogt de zekerheid bij het leggen van grote formaten op 
kritieke en oude ondergronden

• Vermijdt overmatige dikte van de enkele lijmlaag bij het 
herstellen van hoogte en vlakheid

• Grote duurzaamheid in een basische omgeving

• Slechts 0,65 mm dik, ideaal voor renovaties

PRODUCTVOORDELEN

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

S-P-00172

ISO/TS 14067 COMPLIANT

kg CO2 eq/m2

0,43

Voorbereiding van de ondergrond 
Ongelijke ondergronden moeten geëgaliseerd worden voordat de breukvaste gewapende mat Biotex wordt gelegd met bijvoorbeeld een 
zelfuitvloeiend egaliseermiddel zoals Keratech® Eco HP4 of met een thixotroop egaliseermiddel zoals Keralevel® Eco LR.
In dit geval absorberende ondergronden eerst met Primer A Eco, en niet-absorberende ondergronden met Keragrip Eco.

Voorbereiding
Breukvast systeem voor keramische tegels en natuursteen:
Op voorbereide ondergrond met een getande lijmkam van 4-6 mm een lijm uit de Biogel® lijn aanbrengen. Daarna op de nog verse lijm 

GEBRUIKSAANWIJZING



ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot oktober 2019 (ref. GBR Data Report - 10.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De 
technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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Biotex aanbrengen en zonder plooien uitstrijken en aandrukken. Indien er meerdere matten worden gelegd, moet worden voorzien 
in een overlappingszone van 5 cm. De elastische voegen die in het bouwwerk aanwezig zijn moeten ook in de oppervlaktebedekking 
aangebracht worden. Voor de oppervlaktebedekking moet in omtrek- en dilatatievoegen worden voorzien. De oppervlaktebekleding 
leggen en ervoor zorgen dat er een volledige een volledige bevochtiging van de rugzijde van de tegels wordt verkregen door lijm uit de 
Biogel® lijn te gebruiken, aan te brengen met een getande lijmkam die geschikt is voor het formaat. Vóór het leggen hoeft er geen laag 
primer aangebracht te worden.

Breukvaste mat voor parket (met noppen):
De ondergronden moet voldoen aan de eisen van DIN 18356, leggen van parket. Voor het verlijmen van de breukvaste mat moeten 
de parketlijmen L34 Hybrid, L34 Evolution, L34 Evolution Rapid, L34 Classic, L34 Plus of L34 Flex worden gebruikt. Vóór de uiteindelijke 
verlijming van het parket moet een droogtijd van minstens 24 uur aangehouden worden.

Gereedschap
Scherp mes, schaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Levering en aanleg van gewapend ontkoppelingsmembraan van gerecycled en warmte-gebonden polyester specifiek voor het opvangen 
van schuifbelasting tussen verlijmde ondergronden en vloerbedekkingen; geschikt ter versterking bij het leggen van allerlei soorten 
keramische tegels, grote formaten, gres porcellanato, natuursteen zoals Biotex van Kerakoll SpA. Met een geschikte getande lijmkam 
de gel-lijm® Biogel® van Kerakoll SpA aanbrengen. Het membraan op de verse laag gel-lijm aanbrengen en aandrukken met een gladde 
lijmkam.

BESTEKTEKST

Aspect  polymeer membraan op rol
Materiaal non-woven weefsel van continu, naaldgeponst en warmte-gebonden polyestergaren
Kleur  licht groen
Houdbaarheid ≈ 24 maanden op een koele en droge plaats
Waarschuwingen Rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Breedte 1 m ± 5 mm EN 1848-2
Lengte 50 m EN 1848-2
Dikte  ≈ 0,65 mm ISO 9073-2
Gewicht  ≈ 150 g/m2 ISO 9073-1
Trekvastheid:
lengte 430 N/50 mm ISO 9073-3
transversaal 430 N/50 mm ISO 9073-3
Rek in de lengte ≥ 30% ISO 9073-3
Rek over de breedte ≥ 30% ISO 9073-3
Luchtdichtheid  ≈ 1100 ℓ/m2s
Brandbaarheidsklasse  B2  DIN 4102
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN
Voldoet aan EC 1 Plus GEV-Emicode Cert. GEV 10418/11.01.02
HIGH-TECH A PAKKET MET BIOGEL® NO LIMITS® EN GRES PORCELLANATO
Hechting met schuifsterkte na 28 dagen ≥ 1 N/mm2  ANSI A-118.1
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
-  opslag: bescherm de rollen tegen direct zonlicht, warmtebronnen en regen zowel tijdens de opslagfase in het magazijn als op de 

bouwplaats.
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006, en behoeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com


