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Het is nu 14 jaar geleden dat het moederbedrijf Uzin Utz Group – tevens het moederbedrijf van 
Uzin Utz Nederland – het merk codex lanceerde. Dankzij trouwe klanten, hoogwaardige product-
systemen en de eigen medewerkers, heeft codex zich weten te vestigen tussen andere gerenom-
meerde spelers in de bouwchemie. Een knap staaltje werk, waarmee een ingrijpende verandering 
niet alleen logisch maar ook noodzakelijk is geworden. 

Met de ingebruikname van een nieuwe, hoog moderne productielocatie is in 2018 een sterke basis 
gelegd voor een mooie toekomst. Naast een 34-meter-hoge productietoren, is ook een modern 
kantoorgebouw en geïntegreerd trainingscentrum gerealiseerd op de nieuwe locatie. Dit biedt de 
mogelijkheid nieuwsgierige klanten kennis te laten maken met codex en onder begeleiding van de 
technisch specialisten uit Duitsland en Nederland aan de slag te gaan met de codex-producten. 

Kortom, de randvoorwaarden zijn gecreëerd om – ook in Nederland – te groeien. Met een gemo-
tiveerd team, een compleet assortiment in álles wat een professionele tegel zetter zich wensen kan 
en de back-up van onze andere merken – van Uzin Utz Nederland – is codex klaar om samen met 
jullie de tegeltoekomst tegemoet te gaan! 
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Wil je meer weten over codex? Kijk dan op onze website – www.codex-x.com

EXCLUSIEF VOOR DE ECHTE 
TEGELZETTER
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FG 340 BESCHERMPRIMER

Beschermende dispersieprimer voor absorberende ondergronden
•  Gebruiksklaar, direct verwerkbaar
•  Beschermt tegen vocht uit de legmortel, biedt zekerheid

Toepassing
•  Op calciumsulfaatvloeren in combinatie met grootformaat tegels
•  Op cementdekvloeren
•  Op beton, schuimbeton
•  Op gipsplaten en gipsvezelplaten
•  Op cement, kalkcement en gipspleisters
•  Op vloer- en wandverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
• Snel drogend
•  Zeer goede hechting
•  Goede indringend vermogen

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / doos Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

87715 10 kg can – 60 cans 80 – 100 g/m² lila

snel
drogend

codex FG 340 in een emmer gieten en primer met een kortharige nylonroller 
aanbrengen en laten drogen.
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PRIMER FG 300

Dispersieprimer voor absorberende ondergronden
•  Universeel inzetbaar
•  Waterverdunbaar, gebruiksvriendelijk
•  Hoog indringend vermogen, biedt veel zekerheid

Toepassing
•   Op cement- en calciumsulfaatdekvloeren
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op beton en cellenbeton
•  Op metselwerk
•  Op cement, kalk-cement en gipspleister
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
•  Zeer dun vloeiend
•  Snel drogend
• Bevordert de hechting

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

3159 120 kg vat -  2 vaten 100 – 150 g/m² lichtgroen

6571  10 kg can - 60 cans

6697   5 kg can - 90 cans

6695   1 kg blik 12 blikken 30 dozen

CARBON-PRIMER PE 370

Snel drogende primer voor dichte, gladde ondergronden
•  Korte wachttijden, snelle voortgang, bespaart tijd
•  Goede mechanische verankering van volgende dunbedmortels en egalisatiemassa‘s
•  Klaar voor gebruik, gebruiksvriendelijk

Toepassing
•  Op gladde, dichte betonvloeren
•  Op houten spaanplaten
•  Op vast hechtende PVC ondergrond
•  Op oude watervaste lijmresten
•  Op geglazuurde en niet-geglazuurde tegels 
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Zorgt voor ruw oppervlak met goede grip
•  Goede afsluitende werking
• Vezelversterkt
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

16933 5 kg emmer - 75 emmers 100 – 150 g/m² blauw

33893 1 kg emmer 12 emmers 24 dozen

2-COMPONENTEN EPOXY-AFDICHTINGSPRIMER FG 550

Epoxy-primer voor absorberende en dichte ondergronden
•  In combinatie met codex epoxy-afdichtingen en codex epoxy- en PU lijmen, 

voor een zekere opbouw

Toepassing
•  Voor het afschermen van vochtgevoelige 

ondergronden bij het leggen van grootformaat 
tegels 

•  Voor het afschermen van vocht tot 5% CM
•  Voor het verstevigen van instabiele, 

poreuze of gescheurde ondergronden
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Weinig geur tijdens verwerking
•  Hoge afdichting tegen vocht
•  Water- en vorstbestendig
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

69747 A/B 5 kg blik 60 blikken 200 – 600 g/m² bruin & 
transparant
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FG 500 S 1-COMPONENT PU-VOCHTISOLATIE PRIMER

Snel drogende 1-component reactiehars primer voor vochtgevoelige ondergronden
•  Gebruiksklaar, snel en gebruiksvriendelijk
•  Snel drogend, snelle voortgang van de bouw

Toepassing
•  Primer voor calciumsulfaatgebonden vloeren 

voor het leggen van grootformaat tegels in 
combinatie met codex FG 500 H

•  Verstevigen van absorberende,
minerale ondergronden

•  Voor binnen 

Eigenschappen
•  Zeer snel uithardend
•  Rollend en spanend aan te brengen
•  Zeer goed indringend vermogen
•  Geurneutraal
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Bestaat uit Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

70196 codex FG 500 S 10 kg can 60 cans 80 – 150 g/m² rood 
transparant

FG 500 H HECHTPRIMER

Snel drogende dispersieprimer
•  Gebruiksklaar, snel en gebruiksvriendelijk
•  Ruw oppervlak, optimale hechting voor dunbedmortels en egalisaties

Toepassing
•  Hechtprimer bij dichte en gladde ondergronden
•  Rechtstreeks aan te brengen op epoxy- en

PU-primers zoals bijvoorbeeld codex FG 500 S
•  Voor binnen

Eigenschappen
• Gebruiksklaar
•  Snel drogend
•  Verrolbaar
•  Zeer goede hechting
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Bestaat uit Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

70197 codex FG 500 H  5 kg emmer 80 emmers 60 – 80 g/m² geel 
transparant

KWARTSZAND 0,3 – 0,8 MM TOEBEHOREN VOOR FG 550

Vuurgedroogd kwartszand in de 
gradatie 0,3 – 0,8 mm voor het 
vullen en instrooien

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

35096 25 kg zak 40 zakken lichtgrijs

Toe-
behoren
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STANDVASTE EGALISATIEMASSA

FIJNE EGALISATIEMORTEL FM 344 

Standvaste egalisatiemortel voor laagdiktes van 1,5 tot 30 mm
•  Gering verbruik, hoog rendement
•  Snel belegbaar, snelle voortgang van de bouw
•  Krimparm, zekere werkwijze

Toepassing
•  Voor het nivelleren, modelleren en vullen
•  Voor het maken van afschot bij afvoeren 

en goten
•  Op zandcementdekvloeren
•  Op beton, prefab beton
•  Op schuimbeton, metselwerk
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Variabele laagdikte
•  Snel belegbaar
•  Watervast en vorstbestendig
•  Eenvoudige verwerking
•  Spanningsarm
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

162017 25 kg zak 42 zakken 1,3 kg/mm/m² grijs

EGALISATIEMORTEL NC 366 MAXX

Standvaste egalisatiemortel met lichtgewicht vulstoffen voor laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Zeer smeuïg, gemakkelijk te verwerken
•  Zeer snel hardend, tijdbesparend
•  Gering verbruik, hoog rendement

Toepassing
•  Om afschot te egaliseren bij afvoeren en 

putjes
•  Om te egaliseren, modelleren en te pleisteren
•  Op cementdekvloeren
•  Op beton, prefab betondelen
•  Op cellenbeton, metselwerk
•  Aanzetmortel voor tegeldraagelementen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Zeer goede stabiliteit
•  Snel legklaar
•  Laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Spanningsarm
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

37220 25 kg zak 42 zakken  3,9 kg/m²  3 mm grijs

13,0 kg/m² 10 mm

Laag in verbruik
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ZELFVLOEIENDE EGALISATIEMASSA’S

FM 20 PROJECTEGALISATIE PLUS

C30

F6
DIN EN 13 813

Zeer goed vloeiende vloeregalisatie op cementbasis
voor laagdiktes tot 20 mm
•  Uitstekende vloei
•  Spanningsarm
•  Vlak en egaal oppervlak

Toepassing
•  Voor het maken van een vlakke, stabiele ondergrond
•  In vochtige ruimtes (indien voldoende afgedicht)
•  Op cementdekvloeren, beton, terrazzo, steen en keramiek 
•  Op oude ondergronden met goedhechtende watervaste 

lijm- en / of egalisatieresten
•  Voor woon- en industriële omgevingen met normale belasting
•  Geschikt voor warmwater- en elektrische vloerverwarming
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Laagdikte tot 20 mm
•  Uitstekende vloei
•  Verpompbaar
•  Spanningsarm
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Laagdikte Kleur

77146 25 kg zak 42 zakken  1,5 kg/m²  1 mm grijs

15,0 kg/m² 10 mm

Zeer goed mengbaar. Gemakkelijke verwerking door een zeer goede vloei.
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ZELFVLOEIENDE EGALISATIEMASSA’S

 EGALISATIE FM 50 TURBO

Zeer goed vloeiende cement-vloeregalisatie voor laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Snel legklaar, tijdbesparend
•  Groot laagdiktebereik, universeel inzetbaar

C30

F7
DIN EN 13 813

Toepassing
•  Voor het maken van egale, stabiele 

ondervloeren
•  Op cementdekvloeren, beton, terrazzo, 

steen en keramiek
•  Voor het renoveren van vloeren met 

watervaste lijmresten
•  Op warmwater- en elektrische 

vloerverwarmingen
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Uitstekend vloeien verpompbaar
•  Snel hardend, beloop- en belegbaar na 2 uur
•  Spanningsarm
•  Grote druk- en buigtreksterkte
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

39022 25 kg zak 42 zakken 5,1 kg/m²  3 mm grijs

 17 kg/m² 10 mm

PROJECTEGALISATIE FM 30

Zeer goed vloeiende cementgebonden egalisatiemassa voor laagdiktes van 3 – 30 mm
•  Zeer goede vloeiende eigenschappen en geschikt 

voor het inbedden van vloerverwarmingssystemen
•  Snelle droging, korte wachttijden
•  Spanningsarm, ook in grotere laagdiktes

C25

F5
DIN EN 13 813

Toepassing
•  Op calciumsulfaat- en 

cementgebonden ondervloeren
•  Op betonnen ondergronden
•  Op bestaand tegelwerk, 

stenen en terazzovloeren
•  Op gietasfalt (max. 5 mm laagdikte)
•  Op vloerplaten zoals bijv. gipsvloerplaten
•  Op oude ondergronden met goed 

hechtende lijm- en egalisatieresten
•  Voor woon- en projectbereik met 

normale en zware belasting
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Voor laagdiktes van 3 – 30 mm
•  Snel legklaar
•  Uitermate geschikt voor gieten en pompen
• Zeer goed vloeiend
•  Snel uithardend
•  Spanningsarm
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

76793 25 kg zak 42 zakken 5,1 kg/m²  3 mm grijs

 17 kg/m² 10 mm
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ZELFVLOEIENDE EGALISATIEMASSA’S

FM 10  FIJNE EGALISATIEMORTEL

C25

F5
DIN EN 13 813

Zeer goed vloeiende egalisatiemortel voor laagdiktes tot 10 mm voor binnen
•  Optimale verwerkingseigenschappen, universeel inzetbaar
•  Hoog rendement, lage kosten
•  Snel legklaar voor keramiek, tijdbesparend

Toepassing
•  Voor het maken van een egale, stabiele 

ondergrond voor keramische tegels en 
natuursteenvloeren

•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren, beton
•  Op warmwater- en elektrische 

vloerverwarmingen
•  In woon- en werkbereik met normale 

tot hoge belasting
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Laagdiktes tot 10 mm
•  Zeer goed vloeiend
• Verpompbaar
•  Spanningsarm
•  EMICODE EC1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

51089 25 kg zak 42 zakken 1,5 kg/m²  1 mm lichtgrijs

7,5 kg/m²  5 mm

 15 kg/m² 10 mm

LEVELPIN

Zelfhechtende hoogtemarkering voor egalisatiemassa’s en zandcementvloeren
• Zelfhechtend, zelfs op licht stoffige ondergrond

Toepassing
•  Voor het exact inpassen van grotere laagdiktes 

egalisatiemassa en zandcement tot 100 mm

Eigenschappen
•  Goede hechting
•  Max. meethoogte 100 mm 
•  Ook voor stoffige ondergronden

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

61834 20 stuks 5 x 20 stuks  neongroen
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ZELFVLOEIENDE EGALISATIEMASSA’S

 AFSCHOT-EGALISATIEMORTEL NC 395

Vloeibare cement-vloeregalisatiemortel voor laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Snel hardend, tijdbesparend
•  Verpompbaar, glad oppervlakte en universeel inzetbaar
•  Geschikt voor het realiseren van afschot tot 4%, zowel binnen als buiten

C20

F5
DIN EN 13 813

Toepassing
•  Voor het maken van egale, vaste ondervloeren, ook met een licht afschot
•   In vochtige en natte ruimtes
•   Op cementdekvloeren
•   Op oude ondergronden met goed hechtende, watervaste lijmresten
•   Op balkons en terrassen
•   Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor afschot-egaliseren tot 4% 
•  Voor laagdiktes van 3 – 50 mm
•  Watervast en vorstbestendig
• Grote druk- en buigtreksterkte 
•  EMICODE EC1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Laagdikte Kleur

10126 25 kg zak 42 zakken  5,5 kg/m²  3 mm grijs

 9,0 kg/m²  5 mm

18,0 kg/m² 10 mm

Afschot tot 4% mogelijk

Aanbrengen van de smeuïge afschot-egalisatiemassa codex NC 395. Afschot tot maximaal 4% te realiseren.
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ZELFVLOEIENDE EGALISATIEMASSA’S

ISOLATIERANDSTROKEN RD 50

Zelfklevende isolatierandstrook met voet van 5 mm dik en 50 mm hoog
•  Met een zelfklevende voet en een geïntegreerde vliesrug, die de strook “veerkrachtig” tegen de 

wand drukt, is een schone afwerking zonder vervelende lijmresten op de wand gegarandeerd

Toepassing
•  Voor het maken van een mechanische 

scheiding tussen vloer en wand voor 
egalisaties en dekvloeren

Eigenschappen
•  Voorkomt contactgeluid
•  Zeer geschikt voor dunne dekvloeren 

en egalisaties
•  Hoge kleefkracht
•  Hoogte 50 mm, dikte 5 mm

Artikelnr. Rol Verzendeen-
heid / zak

Kleur

89334 20 m1 5 rollen mintgroen

ISOLATIERANDSTROKEN

Zelfklevende PE-isolatie randstrook van 5 mm dik en 50 mm hoog
•  Blijft zelfs op licht stoffige ondergronden hechten
•  Snel aan te brengen dus tijdbesparend

Toepassing
•  Voor het maken van een mechanische 

scheiding tussen vloer en wand voor 
egalisaties en dekvloeren

Eigenschappen
•  Hoge kleefkracht
•  Hoogte 50 mm, dikte 5 mm

Artikelnr. Rol Verzendeen-
heid / zak

Kleur

10122 25 m1 10 rollen wit

ISOLATIERANDSTROKEN 8/100

PE-isolatierandstrook met folie slap van 8 mm dik en 100 mm hoog
•  Met de geïntrigeerde folie slap is een schoon werken mogelijk
•  Geschikt voor dunne dekvloeren, hechtende dekvloeren, zwevende dekvloeren en 

Zwevende dekvloeren met vloerverwarming

Toepassing
•  Voor het maken van een mechanische 

scheiding tussen vloer en wand voor 
egalisaties, dekvloeren en dunne dekvloeren

Eigenschappen
•  Met praktische scheurperforatie 
•  Zeer geschikt voor vloerverwarming
•  Voor het maken van randstroken bij dekvloeren
•  Hoogte 100 mm, dikte 8 mm

Artikelnr. Rol Verzendeen-
heid / zak

Kleur

81199 30 m1 5 rollen blauw

WAPENINGVEZELS ONDERDEEL VOOR ALLE ZELFVLOEIENDE EGALISATIES

Alkalibestendige glasvezels voor het 
verhogen van de scheurbestendigheid 
in zelfvloeiende uitvlakmassa’s

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verbruik Kleur

11725 0,25 kg zak 5 zakken 1 zak = 
250 g per 25 kg 
egalisatiemassa

wit

KWARTSZAND 0,6 – 1,2 MM ONDERDEEL VOOR ALLE ZELFVLOEIENDE EGALISATIES

Vuurgedroogd kwartszand korrel 0,6 – 1,2 mm 
voor het vullen van egalisaties

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

35248 25 kg zak 40 zakken lichtgrijs

Toe-
behoren

KWARTSZAND 0,6 – 1,2 MM 
Toe-

behoren
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SPECIALE MORTELS

SNELLE DEKVLOERMORTEL EX 24 TURBO

Droge, voorgemixte mortel voor snel hardende, 
krimparme cementdekvloeren met snelle belegbaarheid
•  Enkel met water te mengen, eenvoudig voor op de vloer
•  Snel hardend, tijdbesparend

C30

F6
DIN EN 13 813

Toepassing
•   Als hechtende dekvloer, niet hechtende of 

zwevende dekvloer
•  Als dekvloer met vloerverwarming
•  In vochtige en natte ruimtes 

(met vochtafdichting)
•  Bij nieuwbouw, sanering en renovatie
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Enkel nog met water te mengen
• Hardt snel uit
•  Vervormt niet en is spanningsarm
•  Snel belegbaar
•  Gemakkelijk te verwerken
•  EMICODE EC1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

78776 25 kg zak 42 zakken 18,0 kg/m² 10 mm grijs

CEMENTGEBONDEN VLOEIVLOER EX 80 FLOW

Snel uithardende cementgebonden vloeivloer voor hechtende of zwevende dekvloeren
•  Zeer goede vloei, eenvoudige verwerking
•  Snel uithardend en vroeg opstookbaar, snelle bouwvoortgang
•  Zeer krimparm, voor voegloze oppervlakten tot 200 m²

Toepassing
•  Als hechtende, niet hechtende en 

zwevende dekvloer
•  Als dekvloer met vloerverwarming 
•  In vochtige en natte ruimtes 

(met samengestelde afdichting)
•  Bij nieuwbouw, sanering en renovatie
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Groot laagdiktebereik van 35 – 80 mm
•  Snel uithardend en snel belegbaar
•  Verpompbaar
•  Enkel nog met water te mengen
•  Gemakkelijk te verwerken
•  EMICODE EC 1 PUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

89079 25 kg zak 42 zakken 2 kg/mm/m² grijs
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SPECIALE MORTELS

SC 914 TURBO SNELLE LICHTGEWICHT EGALISATIEMORTEL

Uzin Utz AG
Z-23.11-1996

Snelle lichtgewicht egalisatiemortel voor het verkrijgen van
zeer warmte-isolerende cementaire ondervloeren
•  Door de smeuïge consistentie bijzonder gemakkelijk te verwerken 
•  Meng- en verpompbaar met gangbare dekvloertechniek 
•  Zeer snel legklaar en zeer warmte-isolerend

Toepassing
•  Voor lichtgewicht egaliseerlagen,

hechtend op ondergrond 
•  Voor lichtgewicht egaliseerlagen,

op scheidingslaag
•  Als UZIN systeemcomponent voor

snelbouw en renovatie
•  Als UZIN TurboLight®-systeem voor

de normale belasting binnenshuis met 
alle soorten vloerbedekking

•  Op betonvloeren
•  Op vloeren met houten balken 

resp. houten planken
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Vervormt niet en is spanningsarm 
•  Zeer snel legklaar
•  Zeer gemakkelijk te verwerken 
•  Lage dichtheid 
•  Watervast (vochtbestendigheid van de

bovenste egalisatiemassa in acht nemen)
•  Voor hechtende en niet-hechtende 

zandcementvloeren

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

53402 80 l (21 kg) zak 15 zakken 2,6 kg/m² 10 mm grijs

SC 960  SUPERCEMENT

Speciaal bindmiddel voor het verkrijgen van zeer snel te beleggen cementdekvloeren 
voor binnen en buiten
•  Zeer snel hardend en legklaar, bespaart tijd en maakt een snelle werkprogressie mogelijk
•  Variabele mengverhouding, flexibel inzetbaar

Toepassing
•  Voor het maken van hechtende, zwevende 

en op scheidingslaag liggende dekvloeren 
of verwarmings-dekvloeren

•  Voor termijngebonden dekvloer-
werkzaamheden

•  Voor het snel bedekken met vloerbedekkingen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Watervast en vorstbestendig
•  Legklaar na 1 dag*
•  Sterkteklassen CT-C25-F4 tot CT-C40-F7
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Laagdikte Kleur

1177 25 kg zak 42 zakken zie productblad 10 mm donkergrijs

Speciaal 
voor 

renovaties

* Zie productblad voor meer informatie.
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SPECIALE MORTELS

* Zie productblad voor meer informatie.

 RENOVATIEVLIES RR 201 NEU

Samengesteld glasvezeloppervlak wapeningssysteem voor extreem slechte ondergronden
•  Versterkt en stabiliseert problematische ondergronden, biedt zekerheid
•  Vezelwapening = snel en zonder afbreken van de ondergrond renoveren
•  Systeemcomponent voor het UZIN Turbolight Systeem

Toepassing
•  Voor de renovatie van ondergronden 

die gesaneerd moeten worden
•  Voor de versterking van 

zelfvloeiende egalisaties
•  Voor de renovatie van mogelijk bewegende 

ondergronden
•  In combinatie met UZIN RR 203 

en UZIN egalisaties
•  Systeemcomponent van het 

UZIN Turbolight®-systeem

Eigenschappen
•  Sterke wapening, scheuroverbruggend
•  Verhoogt de interne sterkte van de egalisatie
•  Absorbeert trillingen en spanningen 

en leidt ze af
•  Lage inbouwhoogte, vanaf 5 mm
•  Alkalibestendig
•  Niet brandbaar (brandklasse A2)

Artikelnr. Verzendeenheid /
pallet

Verzendeen-
heid / rol

Kleur Lengte /
breedte

84710 24 rollen / 1.440 m² 60 m² wit 60 m x 1 m

87312 35 rollen / 1.050 m² 30 m² wit 30 m x 1 m

 SCHEUROVERBRUGGING RR 203

Samengesteld scheurwapeningssysteem voor scheuren van 3 – 5 mm breed
•  Vervangt het open flexen en dichtgieten van scheuren, is geluids-, stof- en geurvrij
•  Overbrugt problematische scheuren, biedt extra zekerheid

Toepassing
•  Scheur- en voegenwapening voor lichte 

beweging tot 5 mm breedte
•  Versterking / overbrugging voor 

dekvloerscheuren en overgangen
•  Versterking / overbrugging tussen 

verschillende ondergronden
•  In combinatie met UZIN RR 201, 

codex-primers en -egalisaties 

Eigenschappen
•  Extreem trek- en scheurvast
•  Tijdsbesparing door plaatmateriaal
•  Scheurhars kan worden weggelaten
•  Zeer hoge hechtsterkte
•  Alkalibestendig

Artikelnr. Verzendeenheid /
pallet

Verzendeen-
heid / rol

Kleur Lengte /
breedte

79682 25 dozen /600 m² 24 m² 
= 50 platen

wit 0,8 m x 0,6 m

79676 33 rollen /792 m² 24 m² wit 30 m x 0,8 m

Voor extreem slechte ondergron-den
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ER 100 2-COMPONENTEN EPOXY-VOORSTRIJK EN MORTELHARS

2-componenten epoxyhars als voorstrijk en als component voor epoxyharsmortel
• Tijdbesparend; zeer snel legklaar
•  Gebruiksvriendelijk; gereedschappen kunnen met water gereinigd worden

Toepassing
•  Als vochtscherm
•  Voor (ontkoppelde) dekvloeren op isolerende 

ondergronden in combinatie met UZIN XS
•  Voor drainagemortel met codex DS 3/5
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Water- en oplosmiddelvrij
•  Bestand tegen chemicaliën
•  Krimp en spanningsarm uithardend
•  Zeer hoge druk- en buigsterkte
•  Snel uithardend
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

13894 A/B 8 kg blik  30 blikken zie productblad gelig

59283 A/B 2 kg blik 120 blikken

DS 3/5 ZAND OPTIONEEL VOOR ER 100

Vuurgedroogd kwartszand mix korrel 3,15 – 5 mm voor vulling van epoxy-drainagemortels

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

41884 25 kg zak 40 zakken lichtgrijs

XS ZAND OPTIONEEL VOOR ER 100

Vuurgedroogd kwartszand mix korrel 0,1 – 3,2 mm voor vulling van egalisaties

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

13793 25 kg zak 40 zakken lichtgrijs

RR 185 OPTIONEEL VOOR BALKUDRAIN

Afdichtingsmat voor codex BalkuDrain- en BalkuSlim-systeem

Artikelnr. Lengte / breedte / dikte Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

9378 25 m x 2 m x 1,5 mm 12 rollen grijs

EPOXYHARSMORTELS / EGALISATIEMASSA’S

codex 

BalkuDrain®-

systeem 

component

Toe-
behoren

Toe-
behoren

Toe-
behoren
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ISOLERENDE- EN ANDERE ONDERLAGEN

WAPENINGS- EN ONTKOPPELINGSVLIES UX 250

Spanningafbouwend- en wapeningsvlies onder tegels en natuursteen
•  Bouwt spanningen uit trek- en afschuifkrachten af
•  Vermindering van uitgebreide renovatiemaatregelen bij kritische ondergronden

Toepassing
•  Bij sanering, renovatie en nieuwbouw
•  Op zandcement dekvloeren, calciumsulfaat 

dekvloeren of beton
•  Op oude ondergronden met goed 

hechtende egalisatie- en lijmresten
•  Op nieuwe en oude, goed geschroefde 

spaanderplaten of osb platen
•  Op gietasfalt
•  Op prefab dekvloeren, 

droogbouw vloersystemen
•  Op gipsvezelplaten

Eigenschappen
•  Alkalibestendig 
•  Spanningsafbouwend
•  Hoge treksterkte
•  Schuifvast
•  Hoge temperatuur bestendigheid
•  Makkelijk verwerkbaar

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid/pallet

Dikte Kleur

12298 50 x 1 m rol 12 rollen 1,1 mm wit

WAPENINGSGAAS UX 410

Alkalibestendig glasvezelversterkt wapeningsgaas 
ter versteviging van egalisaties en dunbedmortels
•  Hoge scheursterkte, zekere verwerking

Toepassing
•  Bij sanering, renovatie en in nieuwbouw
•  Op diverse draagkrachtige ondergronden
•  Op oude keramische tegels en natuursteen
• Op gemengde ondergronden
• Op houten planken, spaanplaten, OSB platen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Alkalibestendig
•  Spanningafbouwend
•  Hoge treksterkte
•  Plaatsvast
•  Weekmakervrij
•  Hoge temperatuur bestendigheid
•  Gemakkelijk te verwerken

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

83494 25 x 1 m rol - 30 rollen 1,05 m²/m² groen

WEEFSEL-ONTKOPPELINGSMAT UX 430

Ontkoppelingsmat met glasvezelweefsel voor het verhogen van de buigstijfheid 
onder tegels en natuursteen
•  Hoge buigstijfheid, zekere toepassing

Toepassing
•  Bij saneren, renoveren en ook bij nieuwbouw
•  Op diverse draagkrachtige ondergronden
•  Op oude tegels en natuursteen
•  Op gemêleerde ondergronden
•  Op houten planken, spaanderplaten, 

osb platen
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Sterke ontkoppelingswerking
•  Hoge buigstijfheid
•  Scheuroverbreugend
•  Alkalibestendig
•  Waterdampdoorlatend
•  In het bijzonder ook voor grootformaat
•  Gemakkelijk te verwerken

Artikelnr. Verpakking Verzendeen-
heid/pallet

Lengte x 
Breedte

Dikte

162560 30 matten = 
18 m²

8 doos = 
144 m²

62 cm x 97 cm 3,3 mm
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ISOLERENDE- EN ANDERE ONDERLAGEN

X-CHANGE  TEGEL-WISSEL-SYSTEEM

Systeem om keramiek- en natuur steenvloeren gemakkelijk te verwijderen bij latere renovatie
•  Slechts 1 mm opbouwhoogte
•  Voor het snel, gemakkelijk en schoon verwijderen van vloeren
• Voorkomt vuil, stof en lawaai

Toepassing
•  Op alle vlakke, vormvaste en 

legklare ondergronden
•  Op oude vloeren
•  Voor alle gelijkmatig dikke tegels en platen
•  In woon- en werkbereik
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Gemakkelijk te snijden en te leggen

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

6651 6 kg emmer - 65 emmers 100 – 150 g/m² lichtgrijs

9197 25 x 1 m rol 25 m² 35 rollen wit

MULTIMOLL SOFTSONIC  ISOLATIE- EN ONTKOPPELINGSMAT

Contactgeluid-isolerende ontkoppelingsmat onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Geringe opbouwhoogte, ideaal bij renoveren
•  Ontkoppeling + contactgeluidsisolatie, 2 in 1-functie
•  Verhoogt het loop- en wooncomfort

Toepassing
•  Onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Onder elektrische vloerverwarmingen
•  Op dekvloeren met verhoogde kans

op scheuren
•  Op oude vloeren met tegels / natuursteen
•  Op warmwater-vloerverwarming
•  In woon- en werkbereik
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Contactgeluidsverbetering

van 14 dB met tegels
•  Opbouwhoogte verlijmd 6 – 7 mm
•  Gemakkelijk met een mes te snijden
•  Waterdampdoorlatend en actief ademend
•   Scheuroverbruggend

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Dikte Kleur

14560 75 x 50 cm 12 platen 
= 4,5 m²

24 dozen
= 108 m²

4 mm wit-gemêleerd

MULTIMOLL TOP 4  ONTKOPPELINGSPLAAT

Spanningsverdelende ontkoppelingsplaat onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Geringe opbouwhoogte, ideaal bij renoveren
•  Ook leverbaar in handige doos
•  Gemakkelijk te snijden en te leggen

Toepassing
•  Onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Onder elektrische vloerverwarmingen
•  Op gemengde ondergronden
•  Bij renovatie en sanering
•  In woon- en werkbereik
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Contactgeluidsverbetering

van 10 dB met tegels
•  4 mm dik
•  Spanning verlagend
•  Vochtbestendig
•  Warmte- en verrottingsvast

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Dikte Kleur

79720 100 x 60 cm 15 platen 
= 9 m²

10 dozen 
= 90 m²

4 mm wit-gemêleerd

Perfect 
voor 

renovatie
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ISOLERENDE- EN ANDERE ONDERLAGEN

 ISOLATIE- EN RENOVATIEPLAAT MULTIMOLL TOP 7

Ontkoppelende tussenvloer met contactgeluid- en warmte-isolerende eigenschappen
•  Extra veiligheid in de opbouw
•  Ontkoppeling + contactgeluidsisolatie, 2 in 1-functie
•  Ook leverbaar in handige doos

Toepassing
•  Onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Onder elektrische vloerverwarmingen 
•  Op gemengde ondergronden
•  In woon- en werkbereik
•  Geschikt voor renovatie en sanering
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Contactgeluidsverbetering van 9 dB 

met tegels
•  Verhoogt het loop- en wooncomfort
•  Spanning verlagend
•  Vochtbestendig

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Dikte Kleur

79724 100 x 60 cm 9 platen
= 5,4 m² 

10 dozen 
= 54 m²

7 mm wit-gemêleerd

 COMFORT-ISOLATIEPLAAT MULTIMOLL TOP 12

Ontkoppelende tussenvloer met contactgeluid- en warmte-isolerende eigenschappen
•  Extra veiligheid in de opbouw
•  Ontkoppeling + contactgeluidsisolatie, 2 in 1-functie

Toepassing
•   Onder tegel- en natuursteenvloeren
•  Onder elektrische vloerverwarmingen 
•  Op gemengde ondergronden
•  Bij renovatie en sanering
•  In nieuw- en oudbouw, woon- en werkbereik
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Contactgeluidsverbetering van 9 dB 

met tegels
•  Verhoogt het loop- en wooncomfort
•  Spanning verlagend
•  Scheuroverbruggend
•  Warmte- en verrottingsvast

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Dikte Kleur

79727 100 x 60 cm 5 platen
= 3 m² 

10 dozen 
= 30 m²

12 mm wit-gemêleerd



O
nd

er
gr

on
de

n 
vo

or
be

re
id

en

24

SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

AX 230 1-COMPONENT FLEX-AFDICHTINGSMORTEL

Flexibele, 1-component samengestelde afdichting
•  Standvaste consistentie, optimaal voor wanden
•  Alleen mengen met water, zeer zeker in het gebruik
•  In gedeeltes te verwerken, reduceert materiaalverbruik

Toepassing
•  Op balkons en terrassen met een afschot >1,5%
•  In zwembaden en de nabijheid hiervan
•  In douches en baden
•  In sauna’s en therapeutische baden
•  In woningen en projecten
•  Voldoet als hechtende afdichting aan de belastingsklassen AO, BO, A, B*
•  DIN 18531-5: voor balkons, loggia’s, terrassen
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
•  DIN 18535: W1-B, W2-B 
•  DIN EN 14891: CM 01P
•  Op vloerverwarming
•  Voor vloer en wand
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  1-component
•  Snel drogend
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  Flexibel en scheuroverbreugend
•  Waterdicht en waterdampdiffusie-open
•  Vorst- en verouderingsbestendig
•  Met algemeen testcertificaat van Duitse bouwinspectie (ABP)

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

84473 15 kg zak 54 zakken ca. 2,7 – 3,5 kg/m² lichtgrijs

1.  codex AX 230 in de hoeken aanbrengen en voorgevormde delen plaatsen. 2.  Contactlaag aanbrengen en aansluitend de eerste laag met 4 mm vertanding 
opkammen en gladstrijken. Na droging een tweede laag aanbrengen.

* A0 en B0 overeenkomstig met ZDB-informatieblad. A, B en C overeenkomstig met de testprincipes voor een algemeen certificaat Duitse bouwinspectie (ABP).
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

* A0 en B0 overeenkomstig met ZDB-informatieblad. A, B en C overeenkomstig met de testprincipes voor een algemeen certificaat Duitse bouwinspectie (ABP).

 VLOEIBARE AFDICHTING AX 10

Gebruiksklare samengestelde afdichting onder keramische vloeren en wanden binnen
•  Snel legklaar, tijdbesparend
•  Gebruiksklaar, eenvoudige verwerking
•  Maximale zekerheid bij het gebruik door 2 laags gekleurd systeem

Toepassing
•  Voldoet als samengestelde afdichting aan 

de belastingsklassen A0 en A*
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I (wand)
•  Op cement- calciumsulfaatdekvloeren, beton,

cellenbeton, metselwerk, stuc e. d.
•  In woon- en werkbereik
•  Op vloerverwarming
•  Voor vloer en wand
•  Voor binnen

Eigenschappen
• Strijk-, rol- en spatelbaar
•  Geurneutraal
•  Snel drogend
•  Elastisch en scheuroverbruggend
•  Waterdicht en vervormbaar
•  Met algemeen testcertificaat 

van Duitse bouwinspectie
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid /
pallet / kleur

Verbruik Kleur

77025 18 kg groen + 18 kg grijs 30 + 30 emmers 1,3 kg/m² groen

77024 10 kg groen + 10 kg grijs 65 + 65 emmers grijs

77023  4 kg groen +  4 kg grijs 90 + 90 emmers

2-COMPONENTEN FLEX-AFDICHTINGSMORTEL AX 220

Flexibele 2-componenten hechtende afdichting onder keramische vloeren
•  Klaar voor gebruik, eenvoudige verwerking
•  Hoogste toepassingszekerheid door een waterdruk dichtheid tot 10 m waterdiepte 
•  Snel belegbaar, tijdbesparend

Toepassing
•  Op balkons en terrassen met 

een afschot > 1,5%
•  In zwembaden en de nabijheid hiervan
•  In douches en baden
•  In sauna’s en therapeutische baden
•  In woon- en werkbereik
•  Voldoet als hechtende afdichting aan 

de belasting klasse A0, B0, A, B*
•  DIN 18531-5: voor balkons, loggia’s 

en terrassen
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
•  DIN 18535: W1-B, W2-B voor reservoirs

en bassins
•  DIN EN 14891: CM 01P
•  Op vloerverwarming
•   Voor vloer en wand
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Drogingsproces goed zichtbaar

door kleurverandering
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  Vezelversterkt
•  Flexibel en scheuroverbruggend
•  Waterdicht en damp doorlaatbaar
•  Vorst- en veroudering bestendig
•  Met algemeen testcertificaat van 

Duitse bouwinspectie (ABP)

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

80688 A/B 22 kg
A = 11 kg zak
B = 11 kg emmer

-
60 zakken
33 emmers

ca. 3,0 kg/m² grijsbruin 
(gemengd)
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

* A0 en B0 overeenkomstig met ZDB-informatieblad. A, B en C overeenkomstig met de testprincipes voor een algemeen certificaat Duitse bouwinspectie (ABP).

NC 210  1-COMPONENT FLEX-AFDICHTINGSMORTEL

Flexibele 1-component samengestelde afdichting onder keramische vloeren
•  Gladde, smeuïge consistentie, ideaal voor vloeroppervlakken
•  Alleen mengen met water, zeer zeker in het gebruik
•  In gedeeltes te verwerken, reduceert materiaalverbruik
•  Voldoet aan de norm CM 01 P volgens DIN EN 14891

Toepassing
•  Voldoet als samengestelde afdichting aan 

de belastingsklassen A0, B0, A, B*
•  DIN 18531-5: voor balkons, loggia’s en terrassen
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
•  DIN 18535: W1-B, W2-B voor reservoirs 

en bassins
•  Op cement- en calciumsulfaatdekvloeren,

beton, cellenbeton, metsel- en stucwerk e. d.
•  In woon- en werkbereik
•  Op vloerverwarming
•  Voor vloer en wand
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  Flexibel en scheuroverbruggend
•  Waterdicht en waterdampdiffusie-open
•  Vorst- en verouderingsbestendig
•  Met algemeen testcertificaat van 

Duitse bouwinspectie (ABP)

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

21500 15 kg zak 54 zakken 3 – 3,5 kg/m² grijs

HYDROSTOP  AFDICHTINGS- EN ONTKOPPELINGSBAAN

Waterdichte, scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan
onder tegels en natuursteenvloeren
•  Slechts één laag aanbrengen
•  Snel leggen van de vloerbedekking mogelijk

Toepassing
•  Particuliere badkamers en douches
•  Doucheruimtes in commerciële en 

industriële bereiken
•  Hotel, ziekenhuis en verzorgingstehuizen
•  Op elke ondergrond die geschikt is voor tegels
•  Voldoet als samengestelde afdichting aan 

de belastingsklassen A0, A, C*
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I
•  Op vloerverwarming
•  Voor vloer en wand
•  Voor binnengebruik

Eigenschappen
• Waterdicht
•  Flexibel 
•  Gemakkelijk te verwerken
•  Klaar voor gebruik
•  Met algemeen testcertificaat

van Duitse bouwinspectie (ABP)
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Lengte /
breedte

Verzendeen-
heid / rol

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

48474 30 m x 1 m 30 m² 30 rollen 1,05 m²/m² groen
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

* A0 en B0 overeenkomstig met ZDB-informatieblad. A, B en C overeenkomstig met de testprincipes voor een algemeen certificaat Duitse bouwinspectie (ABP).

1-COMPONENT HYBRIDE AFDICHTING EN MONTAGELIJM SK 100 SK 100

Waterbestendige 1-component hybride afdichtings- en montagelijm
•  Zeer goede hechting op vele ondergronden
•  Goede inbedding van weefsels

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen, natuursteen
•  Voor tegeldraagelementen, hardschuim
•  Voor polystyreen, talrijke metalen, kunststoffen,

hard PVC, beton
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
•  Uitstekende hechtingseigenschappen
• Spanningsverdelend

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeen-
heid / doos

Kleur

84704 290 ml koker 12 kokers grijs

EPOXY AFDICHTING EPO 2000

Flexibele, 2-componenten samengestelde epoxyhars-afdichting onder keramische vloeren
•  Gemakkelijk te verwerken
•  Voor maximale belasting en maximale zekerheid in het gebruik
•  Voldoen aan RM 01 P volgens DIN EN 14891

Toepassing
•  Voor grootkeukens en zwembaden
•  Voor commerciële en industriële bereiken
•  Op zandcementvloeren, gietasfalt, 

beton, cellenbeton e. d.
•  Voldoet als samengestelde afdichting aan 

de belastingsklassen A0, B0, A, B, C*
•  DIN 18531-5: voor balkons, loggia’s 

en terrassen
•  DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
•  DIN 18535: W1-B, W2-B voor reservoirs 

en bassins 
•  Op vloerverwarming
•  Voor vloer en wand 
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Scheuroverbruggend en spanningsvrij hardend
•  Chemicaliënbestendig
• Waterdicht
•  Met algemeen testcertificaat van 

Duitse bouwinspectie (ABP)
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

55693 A/B 6 kg blik 60 blikken 1,8 kg/m² lichtgrijs
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

 AFDICHTINGSBAND  VEILIGHEIDSAFDICHTING

In het midden gegomd weefselvlies voor het afdichten van rand- en dilatatievoegen 
bij samengestelde afdichtingen
•  Gemakkelijk te verwerken

Toepassing
•  Belastingsklassen A, B en C
•  Waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I, 

W1-B en W2-B 
•  Voor hoek-, aansluit- en dilatatievoegen
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230,
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Onderdeel van de codex afdichtingssystemen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

11189 Lengte:  50 m
Breedte: 120 mm

1 rol groen

 AFDICHTINGSMANCHET WAND  VEILIGHEIDSAFDICHTING

Afdichtingsmanchet voor doorvoeren in tegelwerk

Toepassing
•  Belastingsklassen A, B en C
•  Waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I
•  Voor afdichtingen met codex AX 10, 

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230,
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Onderdeel van de codex afdichtingssystemen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Met flexibel passtuk
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Product Afmetingen Buisdiameter Verzendeen-
heid / doos

Kleur

 9373  Afdichtingsman-
chet wand 15

120 x 120 mm Ø 15 –  30 mm 25 stuks wit

76538  Afdichtingsman-
chet wand 40

150 x 150 mm Ø 40 –  50 mm 10 stuks

76539  Afdichtingsman-
chet wand 70

250 x 250 mm Ø 70 – 115 mm 10 stuks

 VEILIGHEIDSAFDICHTING AFDICHTINGSMANCHET VLOER

Afdichtingsmanchet voor doorvoeren in tegelwerk

Toepassing
•  Belastingsklassen A, B en C
•  Waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I
•  Voor doorvoeren met flens of klemring
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230,
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Onderdeel van de codex afdichtingssystemen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

9370 425 x 425 mm 10 stuks groen
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

AFDICHTINGSHOEK BINNEN | AFDICHTINGSHOEK BUITEN  VEILIGHEIDSAFDICHTING

Voorgevormde binnen- en buitenhoeken voor afdichten

Toepassing
•  Belastingsklassen A, B en C
•  Waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I, 

W1-B en W2-B 
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230,
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Onderdeel van de codex afdichtingssystemen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  Hitte- en vorstbestendig
•  Passend bij codex afdichtingsband

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid / doos

Kleur

9372 Afdichtingshoek binnen 25 stuks groen

9374 Afdichtingshoek buiten 25 stuks groen

GELUIDSISOLATIETAPE BST 10

Zelfklevende foamtape om geluidsbruggen te vermijden voor de installatie van douchebakken 
en badkuipen
•  Zelfklevend; gemakkelijk aan te brengen

Toepassing
•  1-zijdig zelfklevend geluidsisolerend tape voor 

het vermijden van geluidsbruggen tussen bad-
kuiprand en gebouw, draagt bij aan de reductie 
van geluidsoverdracht

Eigenschappen
•  Zelfklevend
•  Geluidsabsorberend

Artikelnr. Bestaat uit Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

86237 codex BST 10 20 m rol
Breedte: 40 mm
Dikte: ca. 4 mm

1 rol wit

87408 Set bestaande 
uit BST 10/20

AFDICHTINGSBAND BST 20

Afdichtingsband voor het dichten van aansluitingen bij badkuipen en douchebakken met de 
samengestelde afdichting
•  Zelfklevend; gemakkelijk aan te brengen 
•  Zelfdichtend bij overlappingsstuk

Toepassing
•  Voor het professioneel afdichten van baden 

en douchebakken in combinatie met een 
samengestelde afdichting

•  Voor het waterdicht maken onder keramische 
tegels en platen en natuursteen 

•  Zeer goede hechting op alle gangbare 
badoppervlakken

•  Voor afdichting volgens DIN 18 534: 
voor het afdichten van binnenruimtes met 
waterinwerkingklasses W0-I, W1-I, W2-I en 
W3-I en ZDB bouwnorm “samengestelde 
afdichtingen” van de belasting klasse A, B en C

Eigenschappen
•  Zelfklevend
•  Waterdicht
•  120 mm breed
•  Hoge hechting en scheurvastheid

Artikelnr. Bestaat uit Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

86238 codex BST 20 20 m rol
Breedte: 120 mm
Dikte: ca. 0,7 mm

1 rol groen

87408
Set bestaande 
uit BST 10/20
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BST 30 AFDICHTINGSHOEK

Afdichtingshoek voor het het dichten van de  aansluiting van badkuipen en douchebakken
met de samengestelde afdichting
•  Zelfklevend; gemakkelijk aan te brengen 
•  Zelfdichtend bij overlappingsstuk

Toepassing
•  Voor het professioneel afdichten van baden 

en douchebakken in combinatie met een 
samengestelde afdichting

•  Voor het waterdicht maken onder keramische 
tegels en platen en natuursteen 

•  Zeer goede hechting op alle gangbare 
badoppervlakken

•  Voor afdichting volgens DIN 18 534:
voor het afdichten van binnenruimtes met 
waterinwerkingklasses W0-I, W1-I, W2-I
en W3-I en ZDB bouwnorm “samengestelde 
afdichtingen” van de belastingsklassen 
A, B en C

Eigenschappen
•  Zelfklevend
•  Waterdicht
•  Hoge hechting en scheurvastheid

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

86239 12 cm x 12 cm x 0,6 mm 10 stuks groen

BST 40 L DOUCHEBAKHOEK LINKS

Voorgevormd deel voor het afdichten van de dekvloerafwerking bij douches op vloerniveau

Toepassing
•  Hoek voor professionele afdichting van het 

hoogteverschil bij de dekvloerovergang bij 
douches op vloerniveau

•  Voor het realiseren van een waterdichte 
afdichting onder keramische tegels en platen 
en natuursteen in combinatie met samen-
gestelde afdichtingen van codex

•  Voor vochtgevoelige onderdelen aan de wand 
en vloer voor binnen en buiten

•  Voor afdichting volgens DIN 18 534:
voor het afdichten van binnenruimtes met 
waterinwerkingklasses W0-I, W1-I, W2-I
en W3-I en ZDB bouwnorm “samengestelde 
afdichtingen” van de belastingsklassen 
A, B en C

Eigenschappen
•  Voorgeperforeerd en gestempeld 

voor aansluiting links
•  Opstaande hoogte 20 mm

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

86240 12 cm x 12 cm x 0,6 mm 10 stuks groen

SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN
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SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN

DOUCHEBAKHOEK RECHTS BST 50 R

Voorgevormd deel voor het afdichten van de dekvloerafwerking bij douches op vloerniveau

Toepassing
•  Hoek voor professionele afdichting van het 

hoogteverschil bij de dekvloerovergang bij 
douches op vloerniveau

•  Voor het realiseren van een waterdichte 
afdichting onder keramische tegels en platen 
en natuursteen in combinatie met samen-
gestelde afdichtingen van codex 

•  Voor vochtgevoelige onderdelen aan de wand 
en vloer voor binnen en buiten

•  Voor afdichting volgens DIN 18 534:
voor het afdichten van binnenruimtes met 
waterinwerkingklasses W0-I, W1-I, W2-I 
en W3-I en ZDB bouwnorm “samengestelde 
afdichtingen” van de belastingsklassen 
A, B en C

Eigenschappen
•  Voorgeperforeerd en gestempeld 

voor aansluiting links
•  Opstaande hoogte 20 mm

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

86241 12 cm x 12 cm x 0,6 mm 10 stuks groen

 AFDICHTINGSBAND BST 150 | BST 75

Zelfhechtende afdichtingsband voor samengestelde afdichtingen onder keramische vloeren
•  Zelfklevend daardoor eenvoudig te verwerken
• Zelfafdichtende overlappingstape

Toepassing
•  Voor hoek-, aansluit- en dilatatievoegen
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230 
en codex Epo 2000

•  Op gladde gesloten ondergronden zoals 
cementdekvloer, beton, prefab betondelen, 
cellenbeton

•  Op gladde stuc, gipskartonplaten 
•  Onderdeel van de codex afdichtingssystemen
•  Voor afdichting volgens DIN 18 534: 

voor het afdichten van binnenruimtes met 
waterinwerkingklasses W0-I, W1-I en ZDB 
bouwnorm “samengestelde afdichtingen” 
van de belastingsklassen A0 en B0

•  BST 150: voor binnen en buiten
•  BST 75: voor binnen

Eigenschappen
•  Zelfhechtend
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  150 mm breed / 75 mm breed
•  Hitte- en vorstbestendig
•  Grote hecht- en scheursterkte

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

16932 25 m rol
Breedte: 150 mm
Dikte: 0,75 mm

4 rollen groen

9354 20 m rol
Breedte: 75 mm
Dikte: 0,75 mm

8 rollen lichtgrijs
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DB 120  AFDICHTINGSBAND

In het midden gerubberd polyesterweefsel voor het afdichten van hoek- en aansluitvoegen

Toepassing
•  Belastingsklassen A0 en A
• Waterinwerkingsklassen W0-I tot W2-I
•  Voor hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen 
•  Voor afdichten met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig 
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

50333 Lengte: 50 m
Breedte: 120 mm

6 rollen grijs

DB 120 BINNENHOEK AFDICHTINGSHOEK

Voorgevormd deel voor het afdichten van binnenhoeken

Toepassing
•  Belastingsklassen A0 en A
• Waterinwerkingsklassen W0-I tot W2-I
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig 
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Product Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

82592 DB 120 binnenhoek Breedte: 120 mm 25 stuks grijs

DB 120 BUITENHOEK AFDICHTINGSHOEK

Voorgevormd deel voor het afdichten van binnenhoeken

Toepassing
•  Belastingsklassen A0 en A
• Waterinwerkingsklassen W0-I tot W2-I
•  Voor afdichtingen met codex AX 10,

codex NC 210, codex AX 220, codex AX 230
codex Epo 2000 en codex Hydrostop

•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Waterdicht en chemicaliënbestendig
•  Hitte- en vorstbestendig

Artikelnr. Product Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

82598 DB 120 buitenhoek Breedte: 120 mm 25 stuks grijs

SAMENGESTELDE AFDICHTINGEN
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SNIJBESCHERMINGSBAND SB 60

Roestvrijstalen gaas ter bescherming van de samengestelde afdichtingen
•  Hoogste toepassingszekerheid
•  Flexibel en buigzaam

Toepassing
•  Betrouwbare snijbescherming van de samen-

gestelde afdichtingen tijdens de vervanging 
van dilatatievoegen

•  Voor zware belasting
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Universeel toepasbaar, 

op alle codex samengestelde afdichtingen
•  Roestvrij

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

84705 Breedte: 40 mm
Lengte: 10 m

1 stuks grijs

AFDICHTINGSBAND DB 150

Randstrook voor de naadloze permanente afdichting van binnen- en buitenhoeken
•  Voor het vakkundig afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij 

de uitvoering van samengestelde afdichtingen met keramische vloeren
•  Bij constructiedelen aan wanden en vloeren binnen en buiten met lichte vochtbelasting 

(zoals bv woningbouw)

Toepassing
•  Geschikt voor afdichten met 

vloeibare afdichting codex AX 10
•  Geschikt voor afdichten met afdichtings- 

en koppelingsbaan codex Hydrostop 
•  Op 1-component flex-afdichtingsmortel 

codex NC 210

Eigenschappen
•  Naadloze en permanente afdichting 

van binnen- en buiten hoeken

Artikelnr. Afmetingen Verzendeen-
heid / doos

Kleur

79397 100 m rol
Lengte:   100 m
Breedte:  15 cm

1 rol wit

79396 12 m rol
Lengte:   12 m
Breedte: 15 cm

4 rollen wit

AFDICHTINGSSET DICHTSET

Complete set voor het afdichten van hoek en aansluitingen
•  Ideaal voor natte cellen, voldoende voor bijv. 1 douche

Toepassing
•  Complete set voor het afdichten van 

horizontale en verticale tegelaansluitingen 
in natte ruimtes 

Eigenschappen
•  Complete set
•  Flexibel
•  Elastisch
•  Bestand tegen alkalisch vocht

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid / pallet

Kleur

73196 • codex DB 150 12 m1

• codex AX 10 4 kg
• Blokkwast
• Werkemmer

33 emmers groen/wit
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DUNBEDMORTELS

POWER CX 7 MULTI-FLEX-MORTEL

Vol
do

et
aa

n
de

eis
en volgens

D
IN

EN
12004

Flexibele dunbedmortel met lichtgewicht vulstoffen
voor keramische wand- en vloerbekleding
•  Hoogste standvermogen voor de verlijming van wandbekleding
•  Uitstekende verwerking
•  Voor grootformaat tegels
•  Voldoet aan de eisen van C2 TE S1 volgens DIN EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels en porcellanato
•  Op calciumsulfaat en cementdekvloeren
•  Op pleisterwerk, kalk- en cementpleisterwerk
•  Op gipsplaten en gipskartonplaten, tegeldraagelementen
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Zeer goed standvermogen
•  Laag verbruik
•  Hoog rendement
•  Tot 10 mm mortelbeddikte
•  Watervast en vorstbestendig

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

86382 14 kg zak 54 zakken 1,0 – 2,6 kg/m² lichtgrijs

Licht -
gewicht

Eenvoudige toepassing van codex Power CX 7 op wand- en vloeroppervlakken door 
variabel instelbare consistentie.

Eenvoudig verwerken van grootformaat tegels op de muur dankzij 
extreem standvermogen.
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DUNBEDMORTELS

S2 DUNBEDMORTEL POWER CX 9

Zeer flexibele dunbedmortel voor het zeker verlijmen van tegels en natuursteen
•  Zeer flexibel
•  Voor grootformaat tegels
•  Voldoet aan norm C2 TE S2 volgens DIN EN 12004

Vol
do

et
aa

n
de

eis
en volgens

D
IN

EN
12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels 

en porcellanato
•  Vervormings- en verkleuringsbestendige 

natuursteen
•  Dekvloeren op cement- en calciumsulfaat 

basis en beton
•  Op gips-, kalkcement- en cement pleister
•  Op gipsplaten en gipskartonplaten, 

tegeldraagelementen
•  Op vloerverwarming
•  Op verse niet-verwarmde dekvloeren 

op cement basis
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Zeer lichte verwerking
• Hoge vervormbaarheid
• Hoge hechttreksterkte
• Verlengde inlegtijd
• Tot 10 mm morteldikte

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

85700 25 kg zak 42 zakken 1,5 – 2,9 kg/m² lichtgrijs

 FLEX-DUNBEDMORTEL (WIT / GRIJS) POWER CX 3

Stabiele, zeer smeuïge, flexibele dunbedmortel voor keramische wand- en vloerbedekkingen
•  Universeel inzetbaar
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
•  Voldoet aan de S1 eis volgens DIN EN 12002
•  In wit en grijs leverbaar 

Vol
do
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Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen
•  Voor verkleurings- en vervormingsresistente 

natuursteenvloeren
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren, beton
•  Op gips-, kalk-cement- en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten, 

tegeldraagelementen
•  Op warmwater-vloerverwarming en elektrische 

directe vloerverwarmingen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor hoge belasting
• Standvast
•  Langere open tijd
•  Tot 10 mm dik mortelbed
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

52107 25 kg zak 42 zakken 1,7 – 3,0 kg/m² lichtgrijs

61811  5 kg zak 96 zakken

86191 25 kg zak 42 zakken wit
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DUNBEDMORTELS

POWER CX 1 FLEXIBELE DUNBEDMORTEL

Vol
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Dunbedmortel voor keramische wand- en vloerbedekkingen
•  Goede verwerkingseigenschappen
• Zeer geschikt voor projecten 
•  Voldoet aan C2 TE volgens DIN EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen
•  Voor verkleurings- en vormingsresistente tegels
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren, beton
•  Op gips, kalk-cement en cementpleister
•  Op gipskarton-gipsvezelplaten 

en tegeldraagelementen
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Goed standvermogen
•  Universeel toepasbaar
•  Tot 5 mm dik mortelbed
•  Langere open tijd
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

71640 25 kg zak 42 zakken 1,7 – 3,0 kg/m² lichtgrijs

POWER CX 4 FLEX-DUNBEDMORTEL

Vol
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Vezelversterkte, zeer standvaste en flexibele dunbedmortel voor keramische bedekking
•  Zeer standvast, voor het betegelen van wanden
•  Zeer goede verwerkingseigenschappen
•  Lange verwerkings- en correctietijd
•  Voldoet aan de norm C2 TE S1 volgens EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels, 

splijttegels en porcellanato
•  Voor verkleurings- en 

vervormingsresistent natuursteen
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren 
•  Op gips-, kalk-cement en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op tegeldraagelementen
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor hoge belasting
•  Vezelversterkt
•  Verlengde opentijd
•  Universeel toepasbaar
•  Tot 10 mm morteldikte
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

82272 25 kg zak 42 zakken 1,3 – 3,0 kg/m² lichtgrijs

WX 211 WITTE DUNBEDMORTEL

Vol
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en volgens

D
IN

EN
12004

Standvaste, zeer smeuïge witte dunbedmortel voor keramische wand- en vloerbedekkingen
•  Universeel inzetbaar
•  Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen
•  Voor vloer en wand
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren, beton
•  Op gips-, kalk- cement- en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten, 

tegeldraagelementen
•  Op warmwater-vloerverwarming en 

elektrische directe vloerverwarmingen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Standvast
•  Voor hoge belasting
•  Lange inlegtijd tot 30 minuten

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

78801 25 kg zak 42 zak 2,3 – 3,5 kg/m² grijs
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DUNBEDMORTELS

FLEX-DUNBEDMORTEL VOOR GROOTFORMAAT TEGELS POWER RX 8

Snel uithardende, zeer flexibele dun- en vloeibedmortel voor grootformaat tegels
•  Variabel instelbare waterverhouding. Altijd optimale verwerkingseigenschappen
•  Al na ca. 4,5 uur beloopbaar en te voegen
•  Uitermate geschikt voor grootformaat tegels en platen
•  Ondanks snelle uitharding een lange verwerkingstijd
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en volgens
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Toepassing
•  Voor grootformaat tegels en platen
•  Voor keramische tegels, splijttegels 

en porcellanato
•  Op calciumsulfaat en cementdekvloeren
•  Op gips-, kalk-cement en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op vloerverwarming
•  Op UZIN Multimoll platen
•  Voor binnen en buiten*
*  Niet geschikt voor fijn keramische platen 

en porcellenato buiten

Eigenschappen
•  Voor zware belasting
•  Standvast tot vloeibaar inzetbaar
•  Snel hardend
•  Hoog kunststofgevuld
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

76792 25 kg zak 42 zakken 2,0 – 2,9 kg/m² lichtgrijs

SNELLE FLEX-DUNBEDMORTEL POWER RX 6 TURBO

Flexibele, snel doorhardende dun- en vloeibedmortel voor keramische wand- en vloertegels
• Variabel instelbare dikte. Altijd optimale verwerkingseigenschappen
•  Al na ca. 2,5 uur beloopbaar en te voegen; tijdbesparend
•  Speciaal voor grootformaat tegels en platen
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Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels

en porcellanato
•  Voor grootformaat tegels en platen
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren
•  Op gips-, kalkcement- en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten.
•  Op vloerverwarming
•  Op UZIN Multimoll platen
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Voor zware belasting
•  Standvast tot vloeibaar inzetbaar
•  Snel hardend
•  Hoog kunststofgevuld
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

69106 25 kg zak 42 zakken 2,0 – 3,0 kg/m² grijs

 DUNBEDMORTEL SNEL POWER PLUS TURBO

Snel hardende dunbedmortel voor keramische wand- en vloerbedekkingen
•  Al na 2 uur beloopbaar, tijdbesparend
•  Grote zekerheid in het gebruik
•  Voldoet aan C2 TE S2 volgens DIN EN 12004
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Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels 

en porcellanato
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren
•  Op cement-, kalk-cement- en gipspleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor hoge belasting
•  Standvast
•  Snel hardend
•  Met kunststof veredeld
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

12355 25 kg zak 42 zakken 2,3 – 3,5 kg/m² grijs
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DISPERSIELIJMEN | REACTIEHARSLIJMEN

POWER DX 200 DISPERSIE TEGELLIJM

D2
TE

Vol
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Gebruiksklare flexibele pastategellijm
•  Binnen toepasbaar op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden
•  Zeer gemakkelijk te verwerken door blijvende flexibiliteit

Toepassing
•  Projectmatige verlijming van 

(groot formaat) wandtegels
•  Mozaïek en steenstrips
•  Het verlijmen van hardschuim,

vezel en decorplaten
•  Cellenbeton
•  Vormvaste licht bewegende ondergronden
•  Cement-, kalk-cement, gipspleister
•  Gipskarton-, gipsvezelplaten
•  Bestaand tegelwerk
•  Voor binnen

Eigenschappen
•  Oplosmiddelvrij
•  Blijvend flexibel
•  Hoog standvermogen
•  Soepel en gemakkelijk te verwerken
•  Lange inlegtijd
•  Watervast
•  D2 TE volgens EN 12004

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

72430 16 kg emmer 33 emmers 1,0 – 1,6 kg/m² wit

X-TENSIVE 2-COMPONENTEN EPOXYHARSMORTEL
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Gekleurde epoxyhars voeg- en lijmmortel voor hoge belasting
•  Gemakkelijke verwerking, eenvoudig emulgeer- en afwasbaar
•  Hoogste bestendigheid tegen agressieve middelen 
•  Voldoet aan de norm R2 T volgens EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen,

glastegels en mozaïek
•  In zwem-, zoutwater- en thermaalbaden
•  In grootkeukens, slagerijen, slachthuizen
•  In industriële ruimtes, bijv. levensmiddelen-,

textiel-, papier- en chemische industrie
•  In laboratoria, zuiveringsinstallaties

en wasstraten
•  Voor wand en vloer
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 3 – 10 mm
•  Spaan- en spuitbaar
•  Zeer chemicaliënbestendig en waterdicht
•  Voor de zwaarste belasting
•  Hoge mechanische bestendigheid

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

10423 5 kg A/B 75 emmers 0,4 – 1,6 kg/m² platinagrijs | 33

10424 beton | 38

10425 antraciet | 10

FLIESOPUR 2-COMPONENTEN PU-LIJM
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Zeer flexibele polyurethaan-lijm voor keramiek en natuursteen vloerbedekking
•  Zekere verwerking
•  Snel uithardend en tijdbesparend door watervrije verlijming
•  Systeemcomponent van codex BalkuSlim
•  Voldoet aan norm R2 T volgens DIN EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels, mozaïek, marmer

composiet
•  Voor vochtgevoelige natuurstenen
•  Op zandcementvloeren, gietasfalt,

beton, cellenbeton etc.
•  Op houten spaanplaat, metalen ondergrond,

gietasfalt
•  Op oude keramiek-, PVC-vloeren 

en polyester (GVK)
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Vervormbaar
•  Spanning compenserend
•  Voor zeer hoge belasting
•  Waterdicht

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

8060 A/B 4 kg blik 60 blikken 2,4 – 2,7 kg/m² beige
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REACTIEHARSLIJMEN

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.

3-COMPONENTEN DESIGN EPOXYMORTEL X-FUSION

Gekleurde epoxyhars voeg- en lijmmortel
•  Zeer lichte verwerking, eenvoudig afwasbaar
•  Geen speciaal gereedschap nodig
•  Decoratieve kleurinstelling
•  Zeer makkelijk te onderhouden, uiterst hygiënisch
•  Voldoet aan de norm R1 volgens DIN 12004
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Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels en porcellanato 
•   Voor verkleuringsongevoelig beton en natuursteen
•  Zwem-, zoutwater- en thermische baden
•  Chemische laboratoria
• Levensmiddelenindustrie
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 2 – 20 mm
•  Kleurstabiel
•  Gesloten en glad oppervlak
• Chemicaliën bestendig
•  Waterafstotend, vorst en strooizout bestendig
•  Hoge mechanische sterkte
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Combi-verpakking

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Compo-
nent

Verpak-
kings-
formaat

Verbruik

82599 cremewit | 37 A + B + C 3,5 kg 1,3 – 3,3 kg/m²

82600 zilvergrijs | 02 bij verlijmen

82601 manhattan | 03

82789 achaatgrijs | 04

86232 grijs | 06

82790 platinagrijs | 33

82791 kasjmiergrijs | 35

87634 beton | 38

87637 grafiet | 39

82793 antraciet | 10

87639 sahara | 40

82794 jasmijn |12

82795 bahamabeige | 13

87642 jurabeige | 41

82796 zandbeige | 14

87644 mokka | 42

82797 choco | 17

82798 havanna | 36

82799 zwart | 34

Los product

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Compo-
nent

Verpakkingsformaat

82525 A + B 0,9 kg flessen
( A: 0,667 kg; B: 0,233 kg)

82464 cremewit | 37 C 2,6 kg folie-zak

82473 zilvergrijs | 02

82470 manhattan | 03

82457 achaatgrijs | 04

86233 grijs | 06

82471 platinagrijs | 33

82469 kasjmiergrijs | 35

87635 beton | 38

87638 grafiet | 39

82454 antraciet | 10

87641 sahara | 40

82468 jasmijn |12

82459 bahamabeige | 13

87643 jurabeige | 41

82472 zandbeige | 14

87645 mokka | 42

82465 choco | 17

82467 havanna | 36

82474 zwart | 34

1.  codex X-Fusion bestaat uit 
3 componenten: 
hars (A), harder (B) 
en gekleurd zand (C).

2.  Voor de verwerking van 
codex X-Fusion is geen 
speciaal gereedschap nodig.

3.  codex X-Fusion is licht verwerk-
baar vergelijkbaar met een cement 
voegmortel.

4.  codex X-Fusion is ook verspuitbaar.
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NATUURSTEEN-MORTEL

STONE SX 80 CRISTAL  SNEL AFBINDENDE, WITTE FLEXMORTEL
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Witte, snel afbindende flex-dunbed mortel met kristallijne waterbinding
voor natuursteen- en tegelvloeren
•  Veilig leggen van gekalibreerde natuurstenen vloeren door kristallijne waterbinding
•  Wit cement, ook te gebruiken bij lichte doorschijnende natuurstenen 
•  Snel hardend, na 3 uur beloopbaar
•  Voldoet aan norm C2 FT S1 volgens DIN EN 12004

Toepassing
•  Voor doorschijnende marmer en kalkstenen
•  Juramarmer, Solnhofener platen
•  Voor graniet, kwartsiet enz.
•  Porcellanato
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren, beton
•  Op gips, kalkcement en cementpleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten,

tegeldraagelementen
•  Op warmwater-vloerverwarming en

elektrische directe vloerverwarmingen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Maximale zekerheid in het gebruik
•  Stabiel
•  Universeel inzetbaar
•  Vervormbaar
•  Smeuïg, gemakkelijk te verwerken
•  Tot 10 mm dik mortelbed
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

62046 25 kg zak  42 zakken 1,9 – 3,2 kg/m² wit

62324  5 kg zak 144 zakken

STONE SX 60 MB MIDDENBEDMORTEL WIT, SNEL
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Witte, snel afbindende middenbedmortel met
kristallijne waterverbinding voor natuursteenwerk
•  Zekere verwerking van grootformaat en / of ongekalibreerde

natuursteenplaten door kristallijne waterverbinding
•  Wit cement, ook geschikt voor doorschijnende natuursteen soorten
•  Snel hardend daardoor snel beloop- en voegbaar
•  Voldoet aan norm C2 F volgens DIN 12004 

Toepassing
•  Marmer en kalksteen
•  Graniet en kwartsiet 
•  Op calciumsulfaat-, cementdekvloeren en beton
•  Op gietasfalt
•  Op cement-, kalk- en gipsmortel
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op warmwatervloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Niet verkleurend, ook bij doorschijnende 

natuursteen soorten
•  Voldoet aan de hoogste eisen
•  Tot 20 mm mortelbed
•  Snel uithardend; na 4 uur beloopbaar
•  Smeuïg en licht verwerkbaar
•  Krimparm
•  Hoge aanvangssterkte
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

62367 25 kg zak 42 zakken 3,0 – 5,9 kg/m² wit
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NATUURSTEEN-MORTEL | SPECIALE LIJM

MIDDENBEDMORTEL STONE SX 20 TRASS

Grijze, met kunststof veredelde middenbedmortel met trastoeslag
•  Trastoeslag ter vermindering van uitslag en verkleuringen
•  Voor 3 – 20 mm dik mortelbed
•  Langere open tijd
•  Voldoet aan norm C1 TE volgens DIN EN 12004
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Toepassing
•  Voor fijn- en grofkeramische platen
•  Voor cotto-, handgevormde en tegelplaten
•  Voor het verminderen van uitslag 

en verkleuren bij marmer composiet
•  Op calciumsulfaat- en cementdekvloeren
•  Op gips, kalkcement, cementpleister en beton
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Draagkrachtig ook bij zware platen
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

62300 25 kg zak 42 zakken 3,2 – 5,9 kg/m² grijs

SNEL AFBINDENDE, GRIJZE MIDDENBEDMORTEL STONE SX 50 MB

Grijze, snelle middenbedmortel met kristallijne waterbinding voor mortelbeddiktes van 5 tot 20 mm
•  Zekere verwerking van grootformaat en/of natuursteenplaten van verschillende diktes
•  Snel uithardend, na ca. 2,5 uur beloop- en voegbaar
•  Voldoet aan de norm C2 FE volgens EN 12004
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Toepassing
•  Voor marmer en kalksteen
•  Voor graniet en kwartsiet
•  Voor platen en tegels
•  Op calciumsulfaat- en 

cementdekvloeren, beton
•  Op gietasfalt
•  Op cement-, kalkcement- en gipspleister
•  Op gipskarton- en gipsvezelplaten
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Snel beloopbaar
•  Voor hoge belasting
•  Tot 20 mm morteldikte
•  Krimparm
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

162019 25 kg zak 42 zakken 4,0 – 5,1 kg/m² grijs

1-COMPONENT HYBRIDE AFDICHTING EN MONTAGELIJM SK 100 SK 100

Waterbestendige 1-component hybride afdichtings- en montagelijm
•  Zeer goede hechting op vele ondergronden
•  Goede inbedding van weefsels

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen, natuursteen
•  Voor tegeldraagelementen, hardschuim
•  Voor polystyreen, talrijke metalen, kunststoffen,

hard PVC, beton
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
•  Uitstekende hechtingseigenschappen
•  Spanningverdelend

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeen-
heid / doos

Kleur

84704 290 ml koker 12 kokers grijs
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CEMENTGEBONDEN VOEGMORTELS

BRILLANT CRISTAL  SNELLE GEKLEURDE VOEGMORTEL
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Snel hardende flexibele gekleurde voegmortel met kristallijne water binding.
Voor tegel- en natuursteen vloeren met voegbreedte van 1 – 8 mm
•  Universeel inzetbaar
•  Met kristallijne waterbinding
•  Snel afbindend, geen verkleuring van randzones
•  Glansvast, blijvend fraaie optiek

Toepassing
•  Natuursteen zoals graniet, marmer, Jura, 

Solnhofer platen
•  Marmer composiet
•  Porcellanato
• Glasmozaïek, glastegels
•  Keramisch tegels
•  Keramiek met gevoelig oppervlak
•  Badkamers en douches
•  Privé en industriële bereiken
•  Vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 1 – 8 mm
•  Kristallijne waterbinding
•  Water- en vuilafstotend
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  Zorgt voor gladde, fijne voegoppervlakken
•  Goede kleurbestendigheid
•  Watervast en vorstbestendig
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik

61913 briljant wit | 01 5 kg zak 96 zakken 0,3 – 1,3 kg/m²

61918 zilvergrijs | 02

71150 achaatgrijs | 04

61919 lichtgrijs | 05

71393 grijs | 06

61921 platinagrijs | 33

81316 kasjmiergrijs | 35

87603 beton | 38

87604 grafiet | 39

61911 antraciet | 10

87605 sahara | 40

61917 jasmijn | 12

61912 bahamabeige | 13

87606 jurabeige | 41

87609 zandbeige | 14

87610 mocca | 42

61914 choco | 17

81344 havanna | 36

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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CEMENTGEBONDEN VOEGMORTELS

 KLEUR-VOEGMORTEL BRILLANT COLOR XTRA

Waterafstotende, flexibele, gekleurde voegmortel voor voegbreedtes van 1 – 6 mm
•  Glad, fijn gesloten voegenoppervlak

Vold

oe
t
aa

n
de

eis
en volgens D

IN
EN

13888

Toepassing
•  Voor keramiek, porcellanato, mozaïek
•  Voor vloeren die enigszins absorberend zijn
•  Voor natuursteen dat niet gevoelig 

is voor verkleuren
•  Op vloerverwarmingen
•  Douches in projectbereik en industrie
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 1 – 6 mm
•  Gemakkelijk voeg- en afwasbaar
•  Met kunststof veredeld
•  Water- en vuilafstotend
•  Glansvast en lichtecht

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik

61087 briljant wit | 01 2 kg zak 240 zakken 0,3 – 1,3 kg/m²

61078 zilvergrijs | 02

61080 manhattan | 03

61076 achaatgrijs | 04

87599 beton | 38

61066 antraciet | 10

61082 pergamon | 11

61077 jasmijn | 12

61068 zandbeige | 14

61071 karamel | 15

61081 cotto | 16

61069 choco | 17

61065 mint | 26

61074 mento | 29

49828 briljant wit | 01 5 kg zak 96 zakken

49827 zilvergrijs | 02

49843 manhattan | 03

87601 beton | 38

87630 grafiet | 39

49845 antraciet | 10

49830 pergamon | 11

49841 bahamabeige | 13

49842 jasmijn | 12

50314 zilvergrijs | 02 12,5 kg zak 60 zakken

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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CEMENTGEBONDEN VOEGMORTELS

X-TEC FLEX-VOEGMORTEL SNEL

Vold

oe
t
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en volgens D
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13888

Voegmortel voor voegbreedtes van 2 – 20 mm
•  Gesloten fijn oppervlak
•  Universeel inzetbaar
•  Snel en vervormbaar tijdens uitharding

Toepassing
•  Voor keramische tegels en porcellanato
•  Voor glas bouwstenen
•  Voor klein-, midden-, en glasmozaïek
•  Voor verkleuring gevoelige natuursteen
•  Voor woning-, project en industriële toepassing
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 2 – 20 mm
•  Voor normale belasting
•  Gemakkelijk voeg- en afwasbaar
•  Hoge hechting aan de kanten
•  Watervast en vorstbestendig
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Artikelnr. Voegkleur* | Nr.

82236 zilvergrijs | 02 87714 grafiet | 39

82228 achaatgrijs | 04 82229 antraciet | 10

82234 lichtgrijs | 05

82232 grijs | 06

82235 platinagrijs | 33 Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet86231 kasjmiergrijs | 35 Verbruik

87713 beton | 38 12,5 kg zak 60 zakken 0,5 – 2,2 kg/m²

BRILLANT FLEX BASIC  FLEX-VOEGMORTEL

Vold
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Waterafstotende, flexibele voegmortel voor voegbreedtes van 3 – 15 mm
•  Universeel inzetbaar
• Snel hardend, daarom groot oppervlakvermogen

Toepassing
•  Voor keramische tegels, porcellanato 

en glazen bouwstenen
•  Voor natuursteen dat niet gevoelig 

is voor verkleuren
•  Voor gevels, balkons en terrassen
•  Voor sterk belaste bereiken
•  Op vloerverwarmingen
•  In commerciële en industriebouw
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 3 – 15 mm
•  Smeuïg en gemakkelijk te verwerken
•  Snel wasbaar
•  Goede hechting aan de zijkanten
•  Watervast en vorstbestendig

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik

70720 grijs | 06 12,5 kg zak 60 zak 0,5 – 2,2 kg/m²

38988 cementgrijs | 08

RESIST  ZWAAR BELASTBARE CEMENT-VOEGMORTEL

Vold
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Mechanisch resistente, zeer snel hardende cement-voegmortel
•  Maximale mechanische weerstand tegen slijtage en hogedrukreiniging
•  Snel hardend ook bij lage temperaturen
•  Waterafstotend en schimmelbestendig

Toepassing
•  In wasstraten, garages
•  In verkeersgebouwen
•  In grootkeukens, koelcellen
•  Op balkons, terrassen en gevels
•  In privé-, commerciële en industriebouw
•  Op vloerverwarmingen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 2 – 15 mm
•  Gemakkelijk voeg- en afwasbaar
•  Bestendig tegen belasting door vorst 

en strooizout
•  Temperatuurbestendig tot + 250 °C
•  Met keuringscertificaat

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik

10083 cementgrijs | 08 12,5 kg zak 60 zak 0,3 – 1,3 kg/m²

10079 beton | 38

10082 antraciet | 10

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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REACTIEHARS-VOEGMORTELS

3-COMPONENTEN DESIGN EPOXYMORTEL X-FUSION

Gekleurde epoxyhars voeg- en lijmmortel
•  Zeer lichte verwerking, eenvoudig afwasbaar
•  Geen speciaal gereedschap nodig
•  Decoratieve kleurinstelling
•  Zeer makkelijk te onderhouden, uiterst hygiënisch
•  Voldoet aan de norm R1 volgens DIN 12004

Vol
do
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n
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eis
en volgens

D
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12004 Vold
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Toepassing
•  Voor keramische tegels, splijttegels en porcellanato 
•   Voor verkleuringsongevoelig beton en natuursteen
•  Zwem-, zoutwater- en thermische baden
•  Chemische laboratoria
• Levensmiddelenindustrie
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 2 – 20 mm
•  Kleurstabiel
•  Gesloten en glad oppervlak
• Chemicaliën bestendig
•  Waterafstotend, vorst en strooizout bestendig
•  Hoge mechanische sterkte
•  EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

Combi-verpakking

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Compo-
nent

Verpak-
kings-
formaat

Verbruik

82599 cremewit | 37 A + B + C 3,5 kg 0,41 – 
1,56 kg/m² 
bij voegen82600 zilvergrijs | 02

82601 manhattan | 03

82789 achaatgrijs | 04

86232 grijs | 06

82790 platinagrijs | 33

82791 kasjmiergrijs | 35

87634 beton | 38

87637 grafiet | 39

82793 antraciet | 10

87639 sahara | 40

82794 jasmijn |12

82795 bahamabeige | 13

87642 jurabeige | 41

82796 zandbeige | 14

87644 mocca | 42

82797 choco | 17

82798 havanna | 36

82799 zwart | 34

Los product

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Compo-
nent

Verpakkingsformaat

82525 A + B 0,9 kg flessen
( A: 0,667 kg; B: 0,233 kg)

82464 cremewit | 37 C 2,6 kg folie-zak

82473 zilvergrijs | 02

82470 manhattan | 03

82457 achaatgrijs | 04

86233 grijs | 06

82471 platinagrijs | 33

82469 kasjmiergrijs | 35

87635 beton | 38

87638 grafiet | 39

82454 antraciet | 10

87641 sahara | 40

82468 jasmijn |12

82459 bahamabeige | 13

87643 jurabeige | 41

82472 zandbeige | 14

87645 mocca | 42

82465 choco | 17

82467 havanna | 36

82474 zwart | 34

1.  codex X-Fusion bestaat uit 
3 componenten: 
hars (A), harder (B) 
en gekleurd zand (C).

2.  Voor de verwerking van 
codex X-Fusion is geen 
speciaal gereedschap nodig.

3.  codex X-Fusion is licht verwerk-
baar vergelijkbaar met een cement 
voegmortel.

4.  codex X-Fusion is ook verspuitbaar.

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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X-TENSIVE 2-COMPONENTEN EPOXYHARSMORTEL
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Gekleurde epoxyhars voeg- en lijmmortel voor hoge belasting
•  Gemakkelijke verwerking, eenvoudig emulgeer- en afwasbaar
•  Hoogste bestendigheid tegen agressieve middelen 
•  Voldoet aan de norm R2 T volgens EN 12004

Toepassing
•  Voor keramische tegels en platen, 
glastegels en mozaïek
•  In zwem-, zoutwater- en thermaalbaden
•  In grootkeukens, slagerijen, slachthuizen
•  In industriële ruimtes, bijv. levensmiddelen-, 

textiel-, papier- en chemische industrie
•  In laboratoria, zuiveringsinstallaties 

en wasstraten
•  Voor wand en vloer
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes van 3 – 10 mm
•  Spaan- en spuitbaar
•  Zeer chemicaliënbestendig en waterdicht
•  Voor de zwaarste belasting
•  Hoge mechanische bestendigheid

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / pallet

Verbruik Kleur

10423 5 kg A/B 75 emmers 0,4 – 1,6 kg/m² platinagrijs | 33

10424 beton | 38

10425 antraciet | 10

REACTIEHARS-VOEGMORTELS
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REACTIEHARS-VOEGMORTELS | REINIGERS

EPOXYREINIGER RZ 60

Speciale reiniger voor het verwijderen van de resterende epoxyharsfilm
•  Hoge reinigingsprestaties

Toepassing
•  Keramische tegels en porcellanato
•  Glasmozaïek
•  Natuursteen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Lost hardnekkige epoxyharsfilm op
• Concentraat
•  Verwijdert was- en polymeercoatings
•  pH-waarde > 11

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verbruik

85246 1 l fles 12 flessen transparant

REACTIEHARS-VOEGMORTELS | REINIGERS
Toe-

behoren
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KITTEN

SG 10 SANITAIR SILICONENKIT

Hoogelastische acetaatvernettende 1-component kit
•  Zeer mooi en glad oppervlak
•  Veelzijdig inzetbaar
•  Voldoet aan de eisen volgens DIN EN 15651 – 1, 2, 3, 4

Toepassing
•  Keramiek en glas
•  Sanitairproducten
•  Keuken en bad
•  Balkon en terras
•  Woning en industriële toepassing
•  Vochtige ruimtes
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
•  Zeer elastisch
•  Zelfhechtend
•  Bevat antischimmel middel
•  UV-bestendig

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

69893 briljant wit | 01 310 ml koker 12 kokers

82824 cremewit | 37

69894 zilvergrijs | 02

69895 manhattan | 03

69896 achaatgrijs | 04

69897 lichtgrijs | 05

69898 grijs | 06

70635 platinagrijs | 33

81114 kasjmiergrijs | 35

69901 cementgrijs | 08

87612 beton | 38

87613 grafiet | 39

69903 antraciet | 10

87614 sahara | 40

69904 pergamon | 11

69906 jasmijn | 12

69907 bahamabeige | 13

87615 jurabeige | 41

69908 zandbeige | 14

69909 karamel | 15

69910 cotto | 16

87616 mocca | 42

69911 choco | 17

81113 havanna | 36

69927 transparant | 32

82463 zwart | 34

SG 10 GLADSTRIJKMIDDEL

Concentraat voor het gladstrijken van codex SG 10
•  Gebruiksvriendelijk

Toepassing
•  Voor het glad maken van codex SG 10
•  Voor gladde gesloten voegoppervlakken

Eigenschappen
•  Met water verdunbaar

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

63782 1 l fles 6 stuks transparant

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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KITTEN

NATUURSTEEN SILICONENKIT SG 20

Hoogelastische neutraal vernettende 1-component siliconenkit
•  Geen randverkleuring bij natuursteen
•  Licht glad oppervlak
•  Veelzijdig inzetbaar
•  Voldoet aan de eisen volgens DIN EN 15651 – 1, 3, 4

Toepassing
•  Natuursteen als marmer, graniet etc.
•  Keramiek en natuursteen
•  Keramiek en glas
•  Sanitairproducten
•  Keuken en bad
•  Balkon en terras
•  Woning en industriële toepassing
•  Vochtige ruimtes
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar
•  Zeer elastisch
•  Zelfhechtend
•  Bevat anti schimmel middel
•  UV-bestendig

Artikelnr. Voegkleur* | Nr. Artikelnr. Voegkleur* | Nr.

69883 briljant wit | 01 69889 bahamabeige | 13

69884 zilvergrijs | 02 87625 jurabeige | 41

87617 achaatgrijs | 04 87626 zandbeige | 14

69885 lichtgrijs | 05 87627 mocca | 42

87618 grijs | 06 69891 choco | 17

69892 platinagrijs | 33 87629 havanna | 36

87619 kasjmiergrijs | 35 84521 transparant | 32

87621 beton | 38

87623 grafiet | 39

Verpakkings-
formaat

Verzendeenheid / doos69887 antraciet | 10

87624 sahara | 40

69888 jasmijn | 12 310 ml koker 12 kokers

GLADSTRIJKMIDDEL SG 20

Concentraat voor het gladstrijken van codex SG 20
•  Gebruiksvriendelijk

Toepassing
•  Voor het glad maken van codex SG 20
•  Voor gladde gesloten voegoppervlakken

Eigenschappen
•  Gebruiksklaar

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

63783 1 l fles 6 stuks transparant

 ACRYLAAT-VOEGKIT DICHTACRYL

Veelzijdige acrylaat voegkit voor aansluit- en dilatatievoegen
•  Kan gestuct en geschilderd worden
•  Voldoet aan de eisen volgens DIN EN 15651 – 1

Toepassing
•  Voor het afdichten van parketvloeren 

vóór het stucen
•  Voor het vullen en sluiten van scheuren 

en voegen in metselwerk, stucwerk, beton, 
cellenbeton, gipsstenen

•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Duurzaam
•  Elastisch
•  Krimparm

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid / doos

Verbruik Kleur

9635 310 ml 
koker

12 kokers 110 ml/ m¹
bij 1 cm² voegdiameter

wit

* De afgedrukte kleuren dienen enkel ter oriëntatie. Eventuele kleurafwijkingen hangen samen met de druktechniek.
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UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEEM

Snel  bouw- en renovatiesysteem voor keramische tegels en natuur-
steen bestaande uit een combinatie van drie op elkaar afgestemde 
afzonderlijke componenten:
•  Lichtgewicht uitvlakmortel UZIN SC 914 (zie pag. 18)
•  Renovatievlies UZIN RR 201 (zie pag. 20)
•  Tegelegalisatie codex FM 50 Turbo (zie pag. 13)

Toepassing
•  Ongelijke betonnen ondergronden
•  Gemengde ondergronden
•  Houten constructievloeren 
•  Renovatie van oude gebouwen
•  Vloeren die gesaneerd moeten worden

Voordelen
•  Snel en flexibel uitvlakken van grote oneffenheden in de ondergrond
•  Lichtgewicht dankzij het lage soortelijk gewicht
•  Hoge thermische isolatie
•  Snelde uitharding en droging
•  Watervast
•  Geschikt voor alle soorten vloerbedekking
•  Contactgeluidsisolatie in oude gebouwen tot 10 dB

Eigenschappen
•  Snelle installatie (UZIN SC 914 Turbo tot 5 cm na 24 uur /

codex FM 50 Turbo 20 kg/m² na 24 uur)
•  Lage minimale inbouwhoogte vanaf 5 mm
•  Eenvoudige verwerking, vervormingsvrij en spanningsarm
•  Homogeen samengesteld systeem: geen afzakking of verplaatsing 

van de korrels
•  Hoog draagvermogen van 3 tot 4 kN

Snelle lichtgewichtmortel UZIN SC 914 Turbo.

Systeemopbouw UZIN Turbolight®-systeem 

Renovatievlies UZIN RR 201 met tegelegalisatie codex FM 50 Turbo.

Tegelegalisatie 
codex FM 50 Turbo

Renovatievlies 
UZIN RR 201

Lichtgewichtmortel 
UZIN SC 914 Turbo

Carbonprimer 
codex PE 370

Houten 
constructievloer

UZIN Turbolight®-systeem op houten ondergronden:

Tegelegalisatie 
codex FM 50 Turbo

Renovatievlies 
UZIN RR 201

Lichtgewichtmortel 
UZIN SC 914 Turbo

Primer 
codex FG 300

Betonvloer

UZIN Turbolight®-systeem op betonnen ondergronden:
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BALKUSLIM®-SYSTEEM

Dunlaags installatiesysteem voor balkon 
en terras sanering bestaande uit: 
•  Afschot-egalisatiemortel NC 395 (zie pag. 15)
•  Afdichtingsmat / stabiliserende onderlaag UZIN RR 185 (zie pag. 21)
•  Afdichtingsband BST 150 (zie pag. 33)
•  2-componenten PU-lijm codex Fliesopur (zie pag. 43)

Toepassing
•  Installatie buiten
•  Minimale afschot van 2%
•  Op druk- en vormvaste, voldoende vlakke ondergronden
•  Voor vorstbestendige keramische tegels en porcellanato 

tot max. 100 x 100 x 100 x 1 cm
•  Natuursteen met een dikte van minimaal 2 cm en minimaal 30 x 30 cm

Voordelen
•  Lage inbouwhoogte vanaf 12 mm met voldoende afschot, 

afhankelijk van tegeldikte
•  Hoge zekerheid bij extreme klimatologische omstandigheden
•  Volledige ontkoppeling van de bedekking
•  Geen wachttijden na de installatie van de afdichtingsmat /

stabiliserende onderlaag UZIN RR 185 
•  Al na 12 uur beloopbaar en voegbaar

Eigenschappen
•  Spanningsverdelend
•  Snelle uitharding
•  Duurzaam

codex BalkuSlim® als systeem met mit UZIN RR 185 en codex BST 150.

Systeemopbouw BalkuSlim®-systeem

Bestaand 
tegelwerk

codex X-Fusion 
als voegmortel

codex Fliesopur

codex BST 150

UZIN RR 185

Afschot-egalisatiemortel Afschot-egalisatiemortel 
codex NC 395
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BALKUDRAIN®-SYSTEEM

Drainage verleg systeem met afdichting voor balkon 
en terras renovatie bestaande uit:
•  Afschot-egalisatiemortel NC 395 (zie pag. 15)
•  Afdichtingsmat / stabiliserende onderlaag UZIN RR 185 (zie pag. 21)
•  Afdichtingsband codex BST 150 (zie pag. 33)
•  Drainage epoxymortel bestaande uit codex ER 100 en DS 3/5 (zie pag. 21)
•  Flex-dunbedmortel codex Stone SX 80 cristal (zie pag. 46)

Toepassing
•  Installatie buiten
•  Voor marmer, kalksteen en porcellanato
•  Op druk-en vormvaste, voldoende vlakke ondergronden 
•  Minimale afschot van 2%

Voordelen
•  Snelle en veilige afwatering
•  Geen kalkafzettingen en uitbloeiingen
•  Lage inbouwhoogte vanaf 20 mm
•  Kan op bijna alle ondergronden worden toegepast
•  Snel belegbaar 1 – 2 dagen
•  Vrijwel krimpvrij
•  4-voudige oplossing: ontkoppeld, draineert, dicht af, ontlucht

Eigenschappen
•  Spanningsverdelend
•  Snelle uitharding
•  Drainage functie
•  Duurzaam
•  Cementloos bindmiddel

codex BalkuDrain® als systeem met UZIN RR 185 en codex BST 150. Verwerking op diverse manieren mogelijk.

Systeemopbouw BalkuDrain®-systeem 

Bestaand tegelwerk

Flex-voegmortel codex X-Tec 
of codex Brillant Flex Basic

codex Stone SX 80 cristal 

Drainage geschikte epoxymortel 
codex ER 100 i.c.m. codex DS 3 / 5

codex BST 150

UZIN RR 185

Afschot-egalisatiemortel 
codex NC 395
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X-CHANGE-SYSTEEM

Wisselsysteem om keramische en natuursteen vloeren eenvoudig 
te verwijderen bij latere renovaties
•  Slechts 1 mm opbouwhoogte
•  Voor het snel, gemakkelijk en schoon verwijderen van vloeren
•  Vermijdt vuil, stof en lawaai

Toepassing
•  Op alle vlakke, vormvaste en legklare ondergronden
•  Op oude vloeren
•  Voor alle gelijkmatig dikke tegels en platen
•  Voor showrooms en standbouw
•  In woningen en projecten
•  Op vloerverwarming
•  Voor binnen

Voordelen
•  Residuvrije verwijdering
•  Hoge tijdsbesparing door korte renovatiecyclus
•  Ontkoppeling
•  Eenvoudige verwerking
•  Uitgebreid toepassingsgebied op alle draagkrachtige, harde bedekkingen

Eigenschappen
•  Gemakkelijk te snijden en te installeren

Artikelnr. Verpakking Verzendeenheid / doos Verzendeenheid / pallet Verbruik Kleur

6651 6 kg emmer - 65 emmers 100 – 150 g/m² lichtgrijs

9197 25 x 1 m rol 25 m² 35 rollen - wit

codex X-Change-voorstrijk op voorbereide ondergrond aanbrengen. codex X-Change op voorgestreken ondergrond aanbrengen. Na 24 uur bedekking 
aanbrengen en professionele tegel- en natuursteenwerk aanbrengen. 
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MENGER POWER X 1000

1.010 Watt  menger inclusief menger type KR 140

Toepassing
•  Voor het mengen van zowel dun- als 

dikvloeibare mortels zoals egalisaties 
en poedertegellijm

•  Traploze snelheid-regeling
•  Ergonomische handgreep

Eigenschappen
•  Mengarm met schroefdraad M14
•  230 V
• 1.010 Watt
•  0 – 780 T/•  0 – 780 T/•  0 – 780 T min.

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid/doos

Kleur

83924 WOLFF Power X 1000, 
menger type KR 140 S/M 14

1 stuk groen

MENGER VOOR EGALISATIES

Speciaalmenger voor het mengen van egalisaties en mortels

Toepassing
•  Voor schroefdraad M14

Eigenschappen
•  Snel en homogeen mengen van egalisaties
•  Ø 120 mm 

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Kleur

17057 WOLFF menger type KR 120 S 1 stuk RVS

SCHROEFDRAADMENGER

Speciaalmenger voor het mengen van poedertegellijmen

Toepassing
•  Voor schroefdraad M14

Eigenschappen
•  Snel en homogeen mengen 

van dun- en middelbedmortels
•  Ø 120 mm 

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Kleur

13604 WOLFF menger type MK 120 M14 1 stuk RVS

SPIRAALMENGER

Kleine spiraalmenger voor het mengen van 2-componenten reactieharsen en voegproducten

Toepassing
•  Voor boorkop van minimaal 10 mm Ø

Eigenschappen
•  Snel en homogeen mengen van kleine hoe-

veelheden, in het bijzonder codex X-Fusion
•  Ø 90 mm 

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Kleur

80434 Spiraalmenger klein 1 stuk rood
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WATEREMMER

Transparante kunststofemmer met opgedrukte literverdeling voor 
de juiste hoeveelheid water voor codex poederproducten
•  Gemakkelijk afmeten van de juiste waterhoeveelheid zorgt voor constante consistentie en kwaliteit

Toepassing
•  Voor afmeten van de juiste waterhoeveelheid 

bij het mengen van poederproducten

Eigenschappen
•  Stabiele uitvoering
•  Transparant
•  Opgedrukte literverdeling

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid / doos

Kleur

49453 10 l 1 stuks transparant

MAATBEKER

Transparante, kunststof maatbeker met opgedrukte literverdeling 
voor het juist doseren van water

Toepassing
•  Voor het doseren van de juiste hoeveelheid 

water

Eigenschappen
•  Afgebeelde 2 liter-verdeling
•  Stabiel

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

80918 2 l 1 stuk 120 stuks transparant

MENGEMMER

Stabiele kunststofemmer met handgrepen voor het mengen van codex poederproducten
•  Juiste grote en stabiliteit, dus eenvoudig in gebruik

Toepassing
•  Voor het mengen van uitvlakmassa’s, 

dunbedmortels en dekvloeren
•  Voor PU- en epoxy uitvlakmassa’s of mortels

Eigenschappen
•  Stabiele uitvoering
•  Ideaal voor 25 kg poeder

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid

Kleur

49452 30 l 1 stuk groen

MENGKUIP

Zeer sterke en robuuste mengkuip van gerecycled kunststof voor het mengen 
van codex dunbedmortels en egalisaties
•  Juiste hoogte, diameter en inhoud voor professioneel gebruik

Toepassing
•  Voor het mengen van dundbedmortels

en egalisaties
•  Geschikt voor vele andere doeleinden

Eigenschappen
•  Hard flexibel, ook bij lage temperaturen
•  Ideale hoogte (30 cm) voor het gebruik van 

gemengde tegellijmen
•  Ideale diameter (44 cm) voor een optimale 

menging van tegellijmen
•  Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid

Kleur

84800 30 l 1 stuk zwart
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LS 1 LEVELSYSTEEM MET KEGGEN

Levelsysteem bestaande uit keggen, clips en bijbehorende tang
•  Levelingsysteem met keggen en clips voor het tegengaan van hoogte verschillen bij het leggen 

van tegels en natuursteen
•  Met hoogwaardige, robuuste metalen tang, voor het eenvoudig aantrekken van de keg in de clip

Toepassing
•  Voor vloer en wand
•  Tegels en natuursteen
•  Groot formaat tegels
•  Voor tegeldiktes van 3 – 25 mm

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes 1,0 mm, 1,5 mm, 

2,0 mm en 3,0 mm
•  Tegels sneller en beter leggen
•  Eenvoudige verwerking
•  De keggen zijn nogmaals te gebruiken
•  Groot formaat tegels eenvoudig leggen
•  Optimaal resultaat

Artikelnr. Product Verpakkingsformaat Kleur

 85539 Startersset Level-tang, 250 keggen, 
250 Level-Clips 1,5 mm

 82801 Tang (metaal) 1 stuk groen

 82802 Keggen zak 250 stuks groen

 83103 Clips klein 1 mm (3 – 12 mm) zak 250 stuks transparant

 83104 Clips klein 1 mm (3 – 12 mm) zak 500 stuks transparant

 82803 Clips klein 1,5 mm (6 – 15 mm) zak 250 stuks transparant

 83100 Clips klein 1,5 mm (6 – 15 mm) zak 500 stuks transparant

 82856 Clips klein 2 mm (3 – 12 mm) zak 250 stuks transparant

 83101 Clips klein 2 mm (3 – 12 mm) zak 500 stuks transparant

162779 Clips klein 3 mm (3 – 12 mm) zak 250 stuks transparant

162778 Clips klein 3 mm (3 – 12 mm) zak 500 stuks transparant

 82857 Clips groot 2 mm (15 – 25 mm) zak 250 stuks transparant

 83102 Clips groot 2 mm (15 – 25 mm) zak 500 stuks transparant

LS 2 LEVELSYSTEEM MET SPINDOPPEN

Levelsysteem bestaande uit Spindoppen en Spinclips
•  Levelingsysteem met spindoppen en spinclips voor het tegengaan van 

hoogte verschillen bij het leggen van tegels en natuursteen
•  Zeer gemakkelijk en zonder moeite werken dankzij ergonomische vorm
•  Een open zicht in de spindoppen maakt het mogelijk om eventueel uitgelopen 

lijm tijdig te verwijderen

Toepassing
•  Voor vloer en wand
•  Tegels en natuursteen
•  Groot formaat tegels
•  Voor tegeldiktes van 3 – 20 mm

Eigenschappen
•  Voor voegbreedtes 1,5 mm en 2,0 mm 
•  Zonder extra gereedschap te gebruiken
•  De spindoppen zijn meerdere malen 

te gebruiken
•  Door de soepel lopende schroefdraad kunnen 

de spindoppen snel worden verwijderd
•  Makkelijk afbreken van de spinclips na 

uitharden van de lijm

Artikelnr. Product Verpakkingsformaat Kleur

89188 Startersset 200 spindoppen en 250 
spindoppen 1,5 mm

89113 Spindoppen zak 100 stuks groen

10773 Spindoppen zak 250 stuks groen

89135 Spinclips 1,5 mm zak 250 stuks transparant

10772 Spinclips 1,5 mm zak 500 stuks transparant

89136 Spinclips 2,0 mm zak 250 stuks transparant

10771 Spinclips 2,0 mm zak 500 stuks transparant
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LIJMSPAAN

Kwalitatief hoogwaardige RVS lijmspaan met ergonomisch, kurkgevormd handvat

Artikel-nr. Product Verzendeenheid 

79205 280 x 130 mm (4 x 4) 1 stuk

79206 280 x 130 mm (6 x 6) 1 stuk

79207 280 x 130 mm (8 x 8) 1 stuk

79208 280 x 130 mm (10 x 10) 1 stuk

79209 280 x 130 mm (12 x 12) 1 stuk

79210 280 x 130 mm (15 x 15) 1 stuk

79211 350 x 130 mm (12 x 12) 1 stuk

79212 350 x 130 mm (15 x 15) 1 stuk

VOEGBORD

Stabiel voegbord bestaand uit kunststof met fijne gummi-oplage voor alle epoxyharsvoegen

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

9167 Voegbord 1 stuk

SPONSBORD

Sponsbord met extra dunne hydro-spons
•  Effectief wasproces

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

83651 Sponsbord 1 stuk 15 stuks beige / wit

SPONSDOEKEN

Flexibele, sterk absorberende sponsdoeken

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid / pak

Kleur

87387 Sponsdoeken 10 stuks groen
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PROF-SPUITPISTOOL

Professioneel spuitpistool voor eenvoudige verwerking van de codex epoxy-voegmortels

Toepassing
•  Voor codex X-Fusion, codex Epo Tix, 

codex Epo Floor
•  Voor moeiteloze verwerking

Eigenschappen
•  Spuitpistool met twee fijne spuitmonden 

en een vulkoker

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid

Kleur

79983 Spuitpistool + 2 spuitmonden 
+ 1 vulkoker

1 set zwart

TOEBEHOREN PROF-SPUITPISTOOL

Vervangingsset met 1 extra vulkoker 
en 5 spuitmonden

Artikelnr. Inhoud Verzendeen-
heid / doos

Kleur

81115 1 vulkoker en 5 spuitmonden 1 set zwart

X-FUSION GEREEDSCHAPSSET

Handige gereedschapsset voor het eenvoudig verwerken van codex X-Fusion
• Zowel in set als los verkrijgbaar

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

84737 codex Wateremmer 1 wateremmer 
met:

Sponsdoeken 5 stuks

Voegbord 1 stuk

Sponsbord 1 stuk

Epoxyreiniger codex RZ 60 1 stuk

Toe-
behoren



GEREEDSCHAPPEN

67

G
er

ee
ds

ch
ap

pe
n/

Ac
ce

ss
oi

re
s

EPO PADHOUDER

Stabiele reinigingsspaan van kunststof met zelfklevende padopname

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

9155 Epo padhouder 1 stuk

EPO PAD MIDDEL, ROOD

Inzetstukken voor padhouder voor de grove reiniging van ingevoegde tegels

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

9161 Epo pad middel, rood 1 stuk

EPO PAD FIJN, WIT

Inzetstukken voor padhouder voor de reiniging van ingevoegde tegels

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid/pak

9158 Epo pad fijn, wit 1 stuk 5 stuks

EPO SPONS

Epoxyhars bestendige spons met speciale poriën voor de reiniging van keramische tegels

Artikelnr. Product Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid/pak

9157 Epo spons 1 stuk 10 stuks
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ROLBEUGEL

Beugel voor het aanbrengen van diverse primers en afdichtingen

Toepassing
•  Beugel van metaal met kunststof greep

Eigenschappen
•  Stabiel en duurzaam

Artikelnr. Product Verzendeenheid Kleur

34872 Beugel voor roller 25 cm 1 stuk rood

34877 Beugel voor roller 10 cm 1 stuk rood

NYLONROLLER

Roller voor het aanbrengen van diverse primers en afdichtingen

Toepassing
•  Voor epoxyharsen en oplosmiddelvrije voor-

strijken als bv. codex FG 550, codex PE 370

Eigenschappen
•  Afgestemd op codex primers en afdichtingen
•  14 mm poolhoogte

Artikelnr. Product Verzendeenheid Kleur

66395 Nylonroller 25 cm 1 stuk wit/blauw

66404 Nylonroller 10 cm 1 stuk wit/blauw

KWASTEN

Blokkwast voor het aanbrengen van diverse primers en afdichtingen

Toepassing
•  Handige kwast voor het aanbrengen van 

primers en samengestelde afdichtingen

Eigenschappen
•  Voorzien van wit varkenshaar
•  Kunststof kap met steel en emmerhaak
•  Ideaal voor grote oppervlakten

Artikelnr. Product Verzendeenheid/doos

79860 Blokkwast 7 cm 12 stuks

73271 Blokkwast 15 cm 12 stuks

STELEN

Traploos verstelbare telescoopsteel voor diverse beugels

Toepassing
•  Stabiele telescoopsteel voor diverse 

toepassingen

Eigenschappen
•  Toepasbaar voor de meeste beugels
•  Ergonomische handgreep
•  Verstelbaar

Artikelnr. Product Verzendeenheid

34924 Telescoopsteel 1 stuk

82808 Telescoopsteel Profi 1 stuk

RAKEL VOOR GROTE VLOEROPPERVLAKKEN

Speciaal gereedschap gemaakt van edelstaal voor het aanbrengen van dikkere egalisatielagen
•  Gelijkmatige dikte bij het egaliseren door gebruik van stelschroeven

Toepassing
•  Voor laagdiktes van 6 – 22 mm, 

met 80 cm breed blad
•  Ideaal bij het verpompen van 

egalisaties in hoge laagdiktes

Eigenschappen
•  Stabiele uitvoering, gedeeltelijk 

bestaande uit edelstaal

Artikelnr. Product Verzendeenheid

13658 Rakel voor grote vloeroppervlakken 1 stuk
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EGALISEERRAKEL

Speciaal gereedschap gemaakt van edelstaal voor het aanbrengen van egalisaties
•  Voor een nog mooier oppervlak bij het egaliseren

Toepassing
•  Voor het eenvoudig aanbrengen van egalisa-

ties in gelijkmatige dikte door stelschroeven
•  Voor laagdikte van 3 mm met bijgevoegde 

vertanding R2 55 cm breed

Eigenschappen
•  Met bevestigingshouder voor houten steel

Artikelnr. Product Verzendeenheid

52298 Getande rakel  1 stuk

13396 Vervangende kitstrijker R2 10 stuks

13397 Vervangende kitstrijker R1 10 stuks

SPIJKERSCHOENEN

Spijkerschoenen voor het betreden van nog natte geëgaliseerde ondergronden
•  Voor het hoogst haalbare oppervlakte resultaat bij grote egalisatie projecten

Toepassing
•  Voor het aanbrengen van egalisatie met de rakel

Eigenschappen
•  Stabiele uitvoering

Artikelnr. Product Verzendeenheid

80454 Spijkerschoenen maat M – voor schoenmaat 42 en kleiner 1 paar

80455 Spijkerschoenen maat L – voor schoenmaat 42 – 44 1 paar

80456 Spijkerschoenen maat XL – voor schoenmaat 44 – 48 1 paar

80457 Reserve spijkers 1 set

STEKELROLLER

Voor het ontluchten en beter laten vloeien van egalisaties
• Verbetert de vloei van egalisaties, optimaal eindresultaat

Toepassing
•  Voor de beste oppervlaktekwaliteit
•  Bij het verpompen van egalisaties onmisbaar

Eigenschappen
•  Stabiele metaal- / kunststof uitvoering
•  Eenvoudig te reinigen

Artikelnr. Product Verzendeenheid

14272 Stekelroller 25 cm / 21 mm 1 stuk

13637 Stekelroller 25 cm / 31 mm 1 stuk

14021 Stekelroller 50 cm / 21 mm 1 stuk

13636 Stekelroller 50 cm / 31 mm 1 stuk

WERKHANDSCHOENEN

Handschoenen voor het veilig en schoon aanbrengen van diverse codex producten

Toepassing
•  Voor het aanbrengen van diverse 

codex producten

Eigenschappen
•  Hoog draagcomfort
•  Strak aansluitend en ergonomisch

Artikelnr. Product Verzendeenheid

69391 Onderhandschoenen 12 paar

88849 Nitrile handschoenen open 12 paar

35335 Nitrile handschoenen dicht  1 paar



GEREEDSCHAPPEN

70

G
er

ee
ds

ch
ap

pe
n/

Ac
ce

ss
oi

re
s

WOLFF VOCHTMETER V1-D4 PROFESSIONAL

Professionele vochtmeter met IR-sensor voor vochtmetingen van ondergronden

Toepassing
•  Niet destructieve vochtmeetmethode 

bij een gelijktijdig behoud van een hoge 
nauwkeurigheid van het meetresultaat

•  Eenvoudig gebruik van het apparaat
•  Realtime aanduiding van de meetwaarden 

op het goed afleesbare display
•  Geschikt voor voorafgaande controle 

van bouwmaterialen bij CM-metingen
•  IR-sensor voor het meten van de 

ondergrondtemperatuur

Eigenschappen
•  Afmetingen: 147 x 89 x 33 mm
•  Stroomvoorziening: batterijvoeding, 

2 x AA 1,5 volt
•  Aanduiding: zwart-wit met 

achtergrondverlichting
•  Resolutie 128 x 64 pixels
•  Bedrijfstemperatuurbereik: 5 °C tot max. 40 °C
•  Nauwkeurigheid: ± 0.5%
•  Beschikbare schalen: Concrete, Carbide 

Method, Relative Scale en 15.3 Scale

Artikel-nr. Product Verzendeenheid

71053 Vochtmeter Universeel V1-D4 professional 
met opbergkoffer

1 stuk

73618 Set borstelektrodes BE-03 1 set

73619 Set vlakke elektrodes FE-04 1 set

73772 Speldmeetelektrode PP-05 1 stuk

73773 Klimaatsensor m. kabel CS-06 1 stuk

73774 Set voor de weerstandsmeetproef 1 set

73775 Afsluitbare insteekhoes voor klimaatsensor 1 stuk

WOLFF HYDROMETER GM 200

Voor het meten van de vochtigheid van beton, gips, cement en EPS (piepschuim)

Toepassing
•  Meting zonder beschadigen van ondergrond
•  Veilige grip in de hand en comfortabele hante-

ring door kleine bouwgrootte, ergonomische 
vorm en Softtouch-oppervlak aan de randen

•  Handbediende displayoriëntatie
•  Individuele alarmgrenswaarde, ook met 

akoestisch signaal

Eigenschappen
•  Afmetingen: 142 x 79 x 24 mm
•  Stroomvoorziening: 

batterijvoeding, 2 x AA 1,5 volt
•  Display: monochroom, met 128 x 63 pixels 

resolutie en achtergrondverlichting
•  Handbediende displayoriëntatie
•  Bedrijfstemperatuur: van 5 ºC tot 40 ºC
•  9 meetkanalen

Artikel-nr. Product Verzendeenheid

71054 Vochtmeter Hydrometer GM 200 met opbergkoffer 1 stuk

WOLFF THERMO-HYGROMETER LVT 15 PROFESSIONAL

Meting van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RH)

Toepassing
•  Berekening van het dauwpunt
•  Aansluiting voor het thermo-element 

(type K) voor een bijkomende meting 
van oppervlaktetemperatuur

•  Optisch en akoestisch alarm 
bij temperatuurverschillen

Eigenschappen
•  Stroomvoorziening: 

batterijvoeding, 2 x AA 1,5 volt, 
stroomopname: 34mA

•  Afmetingen: 146 x 79 x 26 mm (H x B x D)
•  Display: monochromatisch met achtergrond-

verlichting, resolutie 128 x 64 pixels,
•  Bedrijfstemperatuurbereik: 5 °C tot max. 40 °C  

Artikel-nr. Product Verzendeenheid

71055 Thermo-hygrometer LVT 15 met opbergkoffer 1 stuk

71056 Dompelvoeler 1 stuk
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REINIGING

EPOXYREINIGER RZ 60

Speciale reiniger voor het verwijderen van de resterende epoxyharsfilm
•  Hoge reinigingsprestaties

Toepassing
•  Keramische tegels en porcellanato
•  Glasmozaïek
•  Natuursteen
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Lost hardnekkige epoxyharsfilm op
•  concentraat
•  Verwijdert was- en polymeercoatings
•  pH-waarde > 11

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

85246 1 l fles 1 stuk 12 flessen transparant

INTENSIEF REINIGER RZ 110

Water gebaseerde speciaal reiniger voor tegels en natuursteen
•  Hoge reinigingskracht
•  Zeer zuinig in gebruik
•  Voor eind- en basisreiniging

Toepassing
•  Keramische tegels en porcellanato
•  Natuursteen en terrazzo
•  Marmercomposiet
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Concentraat
•  Verwijderd oude onderhoudsmiddelen 

en polymeren
•  Verwijderd hardnekkig, grote vervuilingen
•  pH-waarde ca. 10

Artikelnr. Verpakkingsformaat Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

52059 1 l fles 1 stuk 12 flessen transparant

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR RZ 120

Watergedragen, sterk zure reiniger  voor het verwijderen van cementsluier 
•  Krachtige reiniging 
•  Hoog bereik

Toepassing
•  Zuurbestendige natuursteen
•  Zuurbestendige tegel en porcellanato
•  DHG Tegels
•  Voor binnen en buiten

Eigenschappen
•  Zeer werkzaam concentraat
•  Verwijdert vet-, olie- en watervlekken
•  Lost kalk en mortelresten op 
•  pH-waarde ca. 1

Artikelnr. Verpakkings-
formaat

Verzendeen-
heid

Verzendeen-
heid / doos

Kleur

52060 1 l fles 1 stuk 12 flessen transparant
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WERKKLEDING

CODEX T-SHIRT

Naar lichaam vormend T-Shirt van uitstekende kwaliteit voor een hoog draagcomfort

Materiaal 
•  100% katoen

Eigenschappen
•  Ronde hals met elasthaan
•  Zonder zijnaden
•  Dubbele naden op de schouders, 

hals en nekuitsparing

Artikelnr. Product Maat Verzendeenheid

152684 codex T-shirt S 1 stuk

152686 codex T-shirt M 1 stuk

152687 codex T-shirt L 1 stuk

152688 codex T-shirt XL 1 stuk

152689 codex T-shirt XXL 1 stuk

CODEX SOFTSHELL-JACK

Ademend en waterdicht jack voor weer en wind – 
houdt warm en geeft voldoende bewegingsruimte

Materiaal 
•  Buitenlaag: 100% polyester 3-laags softshell
•  Zoom en mouwzoom: 100% polyester Oxford

Eigenschappen
•  Materiaal is winddicht, waterafstotend en zeer 

goed ademend door 3-laags systeem
•  Materiaal is elastisch en zeer slijtvast
•  Comfortabel om te dragen door het fleece 

materiaal aan binnenzijde van de jas
•  Reflecterend materiaal op voor- en achterzijde
•  In breedte verstelbare zoom en mouwzoom
•  Kinbeschermer, rechter borstzak, 

2 extra zakken in het borstgedeelte
en 2 heupzakken aan de zijkant

Artikelnr. Product Maat Verzendeenheid

152318 codex Softshell-jack XS 1 stuk

152311 codex Softshell-jack S 1 stuk

152312 codex Softshell-jack M 1 stuk

152313 codex Softshell-jack L 1 stuk

152314 codex Softshell-jack XL 1 stuk

152315 codex Softshell-jack XXL 1 stuk

152316 codex Softshell-jack 3XL 1 stuk
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WERKKLEDING

CODEX HOODIE

Casual, comfortabele hoodie met doorlopende rits en capuchon voor koelere dagen

Materiaal 
•  55% polyester, 45% katoen – 

ca. 380 g/m²

Eigenschappen
•  Rits over de gehele lengte aan de voorzijde
•  Halsstuk met kinbeschermer en trekkoord
•  Elastische zoom en mouweinden
•  Kangoeroezakken
•  Rits, trekkoord en contrasterende kleur 

aan binnenkant van capuchon

Artikelnr. Product Maat Verzendeenheid

152281 codex Hoodie S 1 stuk

152306 codex Hoodie M 1 stuk

152307 codex Hoodie L 1 stuk

152308 codex Hoodie XL 1 stuk

152309 codex Hoodie XXL 1 stuk

152310 codex Hoodie 3XL 1 stuk

CODEX WERKBROEK

Duurzame en functionele werkbroek met rechte pijpen en praktische zakken voor werkmateriaal

Materiaal 
•  65% katoen, 35% polyester 300 g/m²
•  Vuilongevoelig grijs

Eigenschappen
•  2 grote, ruime zakken aan voor- en achterkant
•  2 duimstokzakken
•  1 been- en mobiele telefoonzakje
•  Voorgevormde kniebeschermerzakken
•  Reflecterende strips
•  Versterkte hoeken van de zakken

Artikelnr. Product Maat Verzendeenheid

152863 codex Werkbroek grijs 42 1 stuk

152864 codex Werkbroek grijs 44 1 stuk

152865 codex Werkbroek grijs 46 1 stuk

152866 codex Werkbroek grijs 48 1 stuk

152867 codex Werkbroek grijs 50 1 stuk

152868 codex Werkbroek grijs 52 1 stuk

152869 codex Werkbroek grijs 54 1 stuk

152870 codex Werkbroek grijs 56 1 stuk

152871 codex Werkbroek grijs 58 1 stuk

152872 codex Werkbroek grijs 60 1 stuk

152873 codex Werkbroek grijs 62 1 stuk

152874 codex Werkbroek grijs 64 1 stuk



GEREEDSCHAPPEN
G

er
ee

ds
ch

ap
pe

n/
Ac

ce
ss

oi
re

s

GEREEDSCHAPPEN

74

G
er

ee
ds

ch
ap

pe
n/

Ac
ce

ss
oi

re
s



INFORMATIEINFORMATIE

In
fo

rm
at

ie

Pictogrammen 76 – 77

Verbruikstabellen 78

Certificeringen / Normen 79 – 81

Contact 82 – 83

Notities 84 – 85

INFORMATIE

75



76

In
fo

rm
at

ie

PICTOGRAMMEN

De overeenkomstige 
codex Product- en 
Veiligheidsbladen zijn 
bindend en dienen 
te allen tijde gevolgd 
te worden.

25 kg zakinhoud 
met 7,5 tot 8,5 l 
aanmaakwater 
mengen.

Te voegen 
na 12 uur.

Mengverhouding 
Component A + B.

Geschikt voor 
vloerverwarming.

De houdbaarheid 
is 12 maanden 
gerekend vanaf de 
productiedatum.

Geschikt voor 
voegbreedtes 
van 3 – 20 mm.

Vuil- en 
waterafstotend.

Toepassingsgebied: 
Geschikt voor binnen- 
en buitenbereik evenals 
wand en vloer. 
Vorstbe stendigheid 
is gewaarborgd.

Component A en B 
aanmaken met water.

De verwerkingstijd 
is ca. 5 uur.

Verbruik van voegen-
mortel afhankelijk 
van formaat tegels 
en voegbreedte.

Verwerkings-
temperatuur van 
+ 5 °C tot + 25 °C

De inlegtijd is 
ca. 30 minuten.

Verbruik mortel bij 
hoekige vertanding.

Verbruik middenbed-
mortel in combinatie 
met kitstrijker.

Afdichting in 2 lagen 
aanbrengen met roller 
of wals met opgave 
van totale laagdikte.

Afdichting in 2 lagen 
met voegbord aan-
brengen, met opgave 
van totale laagdikte.

Belastbaar 
naar 3 dagen.

Voor gebruik 
goed roeren.

Na 30 – 60 minuten 
kunnen de voegen 
worden gewassen.

Voorstrijk met 
roller aanbrengen, 
met opgave van 
verbruik.

Plasvorming 
vermijden.

Verbruik egalisatie 
in combinatie 
met laagdikte.

Geschikt voor 
laagdiktes bv. 
mortelbeddiktes 
tot en met 10 mm.

Beloopbaar 
na 1 – 2 uur.

Goed schudden 
voor gebruik.

Algemeen overzicht van de getoonde codex pictogrammen. De details zijn productspecifiek. 
Op deze pagina zijn enkel voorbeeld pictogrammen weergegeven.

OVERZICHT

A

B

24 kg

8 kg

  h b    h b    h b  
 20 x 25 6 3 0,30 20 x 25 6 3 0,30 20 x 25 6 3 0,30
 30 x 30 7 4 0,35 30 x 30 7 4 0,35 30 x 30 7 4 0,35
 cm      mm  kg/m² cm      mm  kg/m² cm      mm  kg/m²

1. Schicht
1st layer

2. Schicht
2nd layer

Trockenschichtdicke ≥ 0,5 mm 
dry layer thickness ≥ 0,5 mm

100 – 150 g/m²

Pfützenbildung vermeiden / 
avoid formation of puddles

i
Datenblatt
data sheet

www.codex-x.de
www.codex-x.com

7,5 – 8,5 l
H�O

25 kg

3
6

10

3,9
7,8
13

kg/m²mm

≤ 10 mm

B 
8 kgA 24 kg24 kg

max. 1,6 l 
H�O

kg

3 Tage/3 days

*

ca./approx.
5 h

*

1 – 2 h

*

ca./approx. 12 h

* 1. Schicht
1st layer

2. Schicht
2nd layer

Trockenschichtdicke ≥ 2 mm 
dry layer thickness ≥ 2 mm

+ 25 °C / 
+ 77 °F 
+ 5 °C / 
+ 41 °F 

ca./approx. 30 Min.

*
MHD

min.shelf life

12 M

3 – 20 mm

C2 6 1,7C2 6 1,7C2 6 1,7C2 6 1,7
C4 8 2,5C4 8 2,5C4 8 2,5C4 8 2,5
C5 10 3,0C5 10 3,0C5 10 3,0C5 10 3,0
 mm kg/m²

C2 6 1,7C2 6 1,7C2 6 1,7C2 6 1,7
C4 8 2,5C4 8 2,5C4 8 2,5C4 8 2,5
C5 10 3,0C5 10 3,0C5 10 3,0C5 10 3,0
 mm kg/m²

30 – 60 Min.

*
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PICTOGRAMMEN

Verbruik primer.

Met de kwast 
aanbrengen.

Minimale dikte 
moet meer dan of 
gelijk zijn aan 2 mm.

Verbruik siliconen.

Erkend voor vochtig-
heids- en draagklas-
ses A, B, A0, B0.

Primer met 
roller binnen 
25 – 30 minuten 
aanbrengen.

Speciale dispersie 
RX 8 Booster voor 
het flexibel maken 
van Power RX 8 als 
flexmortel S2.

RX 8 Booster in 
de emmer gieten, 
Power RX 8 al roerend 
toevoegen en tot een 
homogene mortel 
mengen.

Voor dilatatie- en 
bewegingsvoegen.

3-componenten 
gekleurde epoxyhars 
voeg en lijmmortel.

Losse delen en stof 
zorgvuldig stofzuigen.

Diameter binnen 
van dichtmanchet 
bedraagt 
40 – 50 mm.

Verbruik primer.

Aanbrengen met 
roller op de wand.

Aanbrengen afdich-
ting met roller.

Verwerking met 
betonmolen.

Banen aanwrijven met 
achterkant van spaan.

Verwerking 
met pomp.

Mixen 
met menger.

* Bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

+
Power
RX 8

RX 8
Booster

9,25
kg25 kg25 kg

100 – 150 
g/m²

Verbrauch / 
consumption

 h b h b h b h b
 7 7 50 7 7 50 7 7 50 7 7 50 7 7 50 7 7 50 7 7 50
 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100 10 10 100
 mm mm  ml/lfm mm mm  ml/lfm mm mm  ml/lfm mm mm  ml/lfm

vor Auftrag / 
before 
applying

Ø 40 – 50 mm

100 – 150 g/m²

25 – 30 Min.25 – 30 Min.

0,667 + 0,233 + 2,6 kg

A + B +      C

Feuchtigkeits-Bean-
spruchungsklassen (abP) /

Feuchtigkeits-Bean-
spruchungsklassen (abP) /

Feuchtigkeits-Bean-

moisture load class

A
A0

B
B0

Wassereinwirkungsklassen
nach DIN 18534

W1-I, W2-I, W3-I

W1B

2 3 – 3,5
kg/m²mm

Mindestschichtdicke ≥ 2 mm 
Min. layer thickness ≥ 2 mm

Geschikt voor 
waterinwerkings-
klassen W1 tot W3 

*
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VERBRUIKSTABELLEN

 CEMENT-VOEGMORTEL

Tegelformaten
in cm

 Voegbreedte  Voeghoogte Verbruik ca.  Reikwijdte
5 kg-zak ca.

 Reikwijdte
12,5 kg-zak ca.

 2 x 2 1,5 mm  2 mm 0,57 kg/m²  8,8 m² 21,9 m²

 5 x 5 2 mm  3 mm 0,45 kg/m² 11,1 m² 27,8 m²

  10 x 10 3 mm  4 mm 0,45 kg/m² 11,1 m² 27,8 m²

  20 x 20 3 mm  5 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

  20 x 25 3 mm  6 mm 0,30 kg/m² 16,7 m² 41,7 m²

  20 x 30 3 mm  6 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

  25 x 33 3 mm  5 mm 0,20 kg/m² 25,0 m² 62,5 m²

11,5 x 24 8 mm  7 mm 1,30 kg/m²  3,8 m²  9,6 m²

  30 x 30 4 mm  7 mm 0,35 kg/m² 14,3 m² 35,7 m²

  40 x 40 5 mm  8 mm 0,38 kg/m² 13,2 m² 32,9 m²

  30 x 60 3 mm 10 mm 0,28 kg/m² 17,9 m² 44,6 m²

  60 x 60 5 mm 10 mm 0,30 kg/m² 16,7 m² 41,7 m²

  60 x 120 3 mm 15 mm 0,20 kg/m² 25,0 m² 62,5 m² 

 DUNBEDMORTEL

Mortel C1, 4 mm
Vertanding

C2, 6 mm
Vertanding

C4, 8 mm
Vertanding

C5, 10 mm
Vertanding

Middenbedvertanding

codex Power CX 1 1,3 kg/m² 1,7 kg/m² 2,5 kg/m² 3,0 kg/m² -

codex Power CX 2 1,4 kg/m² 1,8 kg/m² 2,6 kg/m² 3,2 kg/m² -

codex Power CX 3 1,3 kg/m² 1,7 kg/m² 2,5 kg/m² 3,0 kg/m² -

codex Power CX 4 1,4 kg/m² 1,8 kg/m² 2,6 kg/m² 3,2 kg/m² -

codex Power CX 5 1,3 kg/m² 1,7 kg/m² 2,5 kg/m² 3,0 kg/m² -

codex Power CX 7 1,0 kg/m² 1,6 kg/m² 2,0 kg/m² 2,6 kg/m² -

codex Power CX 9 1,5 kg/m² 2,0 kg/m² 2,6 kg/m² -

codex Power Plus Turbo 1,5 kg/m² 2,3 kg/m² 3,0 kg/m² 3,5 kg/m² -

codex Power RX 6 Turbo 1,5 kg/m² 2,0 kg/m² 2,6 kg/m² 3,0 kg/m² -

codex Power RX 8 1,5 kg/m² 2,0 kg/m² 2,6 kg/m² 2,9 kg/m² -

codex Stone SX 20 trass - - 3,2 kg/m² 4,1 kg/m² 5,9 kg/m²

codex Stone SX 50 MB - - - - 4,0 kg/m²

codex Stone SX 60 MB - - 3,0 kg/m² 3,4 kg/m² 5,9 kg/m²

codex Stone SX 80 cristal 1,3 kg/m² 1,9 kg/m² 2,7 kg/m² 3,2 kg/m² -

REACTIEHARS – VERLIJMEN

Product S2
Vertanding

C3, 3 mm
Vertanding

C1, 4 mm
Vertanding

C2, 6 mm
Vertanding

C4, 8 mm
Vertanding

codex X-Tensive - - - 2,5 kg/m² 3,3 kg/m²

codex Fliesopur - - - 2,4 kg/m² 2,7 kg/m²

codex X-Fusion - - 2,1 kg/m² - -

 EGALISATIEMASSA’S

Product 1 mm
Laagdikte

3 mm
Laagdikte

5 mm
Laagdikte

10 mm
Laagdikte

20 mm
Laagdikte

codex FM 10 1,5 kg/m² 4,5 kg/m² 7,5 kg/m² 15,0 kg/m² -

codex FM 20 1,5 kg/m² 4,5 kg/m² 7,5 kg/m² 15,0 kg/m² 30,0 kg/m²

codex FM 30 - 5,1 kg/m² 8,5 kg/m² 17,0 kg/m² 34,0 kg/m²

codex FM 50 Turbo - 5,1 kg/m² 8,5 kg/m² 17,0 kg/m² 34,0 kg/m²

codex FM 100 1,5 kg/m² 4,5 kg/m² 7,5 kg/m² 15,0 kg/m² 30,0 kg/m²

codex FM 344 1,3 kg/m² 3,9 kg/m² 6,5 kg/m² 13,0 kg/m² 26,0 kg/m²

codex NC 366 Maxx - 3,9 kg/m² 6,5 kg/m² 13,0 kg/m² 26,0 kg/m²

codex NC 395 - 5,5 kg/m² 9,0 kg/m² 18,0 kg/m² 36,0 kg/m²

codex EX 24 Turbo - - - 18,0 kg/m² 36,0 kg/m²

codex EX 80 Flow - - - 20,0 kg/m² 40,0 kg/m²

De opgaven zijn in kg/m². De hoeveelheden zijn bij benadering en berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. 
Vanwege verschillende vloeroppervlakken, bouwplaats- en verwerkingsvoorwaarden kunnen de daadwerkelijke verbruikswaarden afwijken.

Meer verbruikscijfers zijn beschikbaar op onze website onder de verbruikstool – www.codex-x.com/techniek/verbruikstool
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CERTIFICERINGEN / NORMEN

OVERZICHT

De ecoTec-producten maken een complete systeemopbouw met zeer emis-
siearme en EMICODE EC 1 Plus gekenmerkte producten mogelijk. Producten 
met het ecoTec-teken zijn bovendien geurneutraal en vrij van oplosmiddelen, 
en bieden daarmee de garantie voor een behaaglijk leefklimaat.

Met EMICODE onderscheiden producten zijn oplosmiddelvrij en zeer emis-
siearm. Producten met EMICODE EC 1 resp. de hogere klasse EC 1 PLUS 
bieden de grootst mogelijke bescherming tegen belastingen door ruimtelucht 
na de verwerking, en zijn daarom de beste en belangrijkste voorwaarde voor 
een behaaglijke, gezonde lucht in de kamer.

Producten die met de Flexmortel-richtlijn (ook Flexmortel-ruit genoemd) 
zijn gekenmerkt, worden flexibel genoemd, als ze de C-2-criteria van DIN 
EN 12004 vervullen. Dat wil zeggen dat hoe ze ook worden opgeslagen, 
ze een hechtsterkte van ≥ 1,0 N/mm² bereiken en volgens DIN EN 12002 
een vervorming van ≥ 2,5 mm wordt gemeten.

Flexmortels onderscheiden zich daardoor, dat ze begrensde vervormingen 
van de ondergrond kunnen compenseren. Als er rekening moet worden 
gehouden met een aanzienlijke vervorming van de ondergrond, dan kan een 
ontkoppeling van de bedekking vereist zijn.

2007
codex GmbH & Co. KG

Heuweg 5/1
89079 Ulm

18
03/01/0001.01

EN 12004: 2007 + A1: 2012
Improved deformable cementitious adhesive 

with reduced slip and extended open time

EN 12004 C2 TE S1     
Reaction to fire E
Initial tensile adhesion 
strength	 ≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion strength 
after water immersion	 ≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion strength 
after heat ageing	 ≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion strength 
after freeze-thaw cycles	 ≥ 1,0 N/mm²

CE-blok voorbeeld codex Power CX 3

Bouwproducten die het CE-teken dragen, werden door een erkend testinsti-
tuut gecontroleerd, zijn veilig en komen overeen met de eisen van Europese 
normen. Zo zijn bijvoorbeeld tegellijmmortels genormeerd volgens DIN EN 
12004. Ze dragen op de verpakking het CE-teken en beschrijven in uitleg de 
eigenschappen van het product.

Elk product dat op de verpakking gekenmerkt is met het CE-teken, bezit een 
eenduidig op het product betrekking hebbend nummer in het CE-blok met 
uitleg van de eigenschappen van het product. In de uitleg over de prestaties 
van het product worden de wezenlijke technische eigenschappen van het 
product beschreven. De verklaringen over eigenschappen hebben betrekking 
op specifieke producten, staan op de homepage www.codex-x.nl en kunnen 
daar worden bekeken.
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CERTIFICERINGEN / NORMEN

EUROPESE NORMEN VOOR TEGELLIJM / DUNBEDMORTEL VOOR TEGELS

Cementaire dunbedmortel (= cement)
Hechtsterkte 
De hechttrekwaarden worden gedefinieerd door de klassen C1 en C2. Daarbij vervult C1 de minimum eis aan hecht-
trekwaarden met min. 0,5 N/mm². Voor de sterkere klasse C2 zijn minimum hechttrekwaarden van 1 N/mm² vereist. 
De hechttrekcontroles gebeuren al naargelang de vier manieren van opslag: droge opslag, opslag in water, warme 
opslag en opslag met afwisselend vorst en dooi. Voor snel uithardende mortels wordt een hechtsterkte ≥ 0,5 N/mm² 
na 6 uur geëist.

Doorbuiging 
De doorbuiging wordt vastgesteld door middel van een uit de mortel aangelegd testobject en ingedeeld in de klassen 
S1 en S2. S1 staat voor een doorbuiging van min. 2,5 mm tot kleiner dan 5 mm. Met S2 worden sterk vervormbare 
flex-dunbedmortels gekenmerkt, die een doorbuiging van min. 5 mm bezitten. Daarmee worden de dubbele eisen 
van de flexmortel-richtlijn vervuld.

Dispersielijmen (= dispersie)
Schuifvastheidswaarden zijn doorslaggevend voor de klassen D1 en D2. D1 legt de minimum eis met een schuifvast-
heid na droge en warme opslag van min. 1 N/mm² vast. D2 verlangt bovendien een schuifvastheid van min. 0,5 N/mm²
na opslag in water en min. 1 N/mm² bij verhoogde temperatuur.

Reactieharslijmen (= reactie)
Zoals voor dispersielijmen worden bij reactieharslijmen eveneens schuifvastheidswaarden getest, die met de klassen 
R1 en R2 zijn aangeduid. R1 legt de minimum eis met een schuifvastheid van min. 2 N/mm² na droge opslag en 
opslag in water vast. R2 verlangt bovendien een schuifvastheid van min. 2 N/mm² na temperatuurverandering.

Daarnaast kunnen voor deze lijmen nog drie andere verwerkingseigenschappen worden gekozen:
T (= thixotrop) definieert verminderd afglijden.
E (= extended open time) staat voor verlengde open tijd voor het verlijmen bij 
cementhoudende mortels en dispersielijmen van de klasse D2.
F (= fast setting) wijst bij cementhoudende mortels op snel uitharden.
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CERTIFICERINGEN / NORMEN

CLASSIFICATIE VOOR TEGELLIJMEN / DUNBEDMORTELS VOOR TEGELS VOLGENS NEN-EN 12004

Klasse Etikettering Omschrijving

C1 Normaal uithardende cementhoudende mortel

F Snel uithardende cementhoudende mortel

T Normaal uithardende cementhoudende mortel met verminderd wegzakken

FT Snel uithardende cementhoudende mortel met verminderd wegzakken

TE Normaal uithardende cementhoudende mortel met verminderd wegzakken en verlengde open tijd

FTE Snel uithardende cementhoudende mortel met verminderd wegzakken en verlengde open tijd

C2 Cementhoudende mortel voor verhoogde eisen

F Snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen

T Cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken

E Cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verlengde open tijd

FT Snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken

TE Cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken en verlengde open tijd

FE Snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verlengde open tijd
FTE Snel uithardende cementhoudende mortel voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken 

en verlengde open tijd

S1 Doorbuiging ≥ 2,5 mm

S2 Doorbuiging ≥ 5 mm

D1 Dispersielijm voor normale eisen

T Dispersielijm voor normale eisen met verminderd wegzakken

TE Dispersielijm voor normale eisen met verminderd wegzakken en verlengde open tijd

D2 Dispersielijm voor verhoogde eisen

T Dispersielijm voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken

E Dispersielijm voor verhoogde eisen met verlengde open tijd

TE Dispersielijm voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken en verlengde open tijd

R1 Reactielijm voor normale eisen

T Reactielijm voor normale eisen met verminderd wegzakken

R2 Reactielijm voor verhoogde eisen

T Reactielijm voor verhoogde eisen met verminderd wegzakken

EUROPESE NORMEN VOOR VOEGMORTEL VOLGENS DIN EN 13888

De CG-klasse voor cementhoudende voegmortel

Morteltype Mortelklasse Omschrijving

CG 1 Normale cementhoudende voegmortel

2 W Verbeterde cementhoudende voegmortel met verminderde wateropname

2 A Verbeterde cementhoudende voegmortel met hoge slijtvastheid

2 W A Verbeterde cementhoudende voegmortel met hoge slijtvastheid en verminderde wateropname

De RG-klasse voor reactiehars-voegmortel

Morteltype Mortelklasse Omschrijving

RG Reactiehars-voegmortel
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UZIN UTZ GARANT-SYSTEEM

Uzin Utz Garant Systeem 
Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Een foutje, ongelukje kan grote (financiële) gevolgen hebben. 
De ervaring leert dat algemene voorwaarden u niet altijd kunnen vrijwaren. Vaak is het de vraag wiens voorwaarden 
in voorkomende gevallen gelden. Uzin Utz Nederland biedt u hierin de helpende hand.

Wij staan achter onze producten en adviezen
Schade die is veroorzaakt door een gebrek in een door Uzin Utz Nederland geleverd product en / of een fout in een 
door Uzin Utz Nederland gegeven schriftelijk advies zijn met het Uzin Utz Garant Systeem verzekerd. Vervangings-
kosten worden vergoed (exclusief de vervolgschade). Sluit daarom het Uzin Utz Garant Systeem af voor projecten. 
Dit biedt zowel de applicateur als de opdrachtgever zekerheid.

Extra zekerheid voor uw opdrachtgever
Helaas houden bedrijven soms op te bestaan. Stel dat dat uw bedrijf betreft ... op wie kan de eindgebruiker zich dan 
beroepen? Met de Uzin Utz Excedent Garantie als vast onderdeel van het Uzin Utz Garant Systeem kan de eindge-
bruiker in deze situatie direct bij ons terecht. De garantie op ons product of advies blijft dan ongewijzigd van kracht.

In combinatie met alle soorten tegels
Wie betaalt, die bepaalt. Zo beslist uw opdrachtgever welke soort tegels er gebruik worden. Wij vinden dat een garan-
tie geen beperking mag bieden. Dus, onze garantie geldt voor codex-producten in combinatie met alle soorten tegels.

Wij regelen het! 
Hoe het werkt? De tegelzetter / uitvoerende partij vraagt voorafgaand aan het project de garantie aan door middel 
van het aanvraagformulier. Uzin Utz Nederland organiseert de rest. De tegelzetter / uitvoerende partij betaalt geen 
premie en heeft geen eigen risico. Op deze manier kan de opdrachtgever dus heel gemakkelijk de zekerheid worden 
geboden die gevraagd wordt. Uzin Utz Nederland sluit met de tegelzetter / uitvoerende partij de overeenkomst, spe-
cifiek voor het betreffende project. Vervolgens sturen wij een garantiecertificaat naar deze tegelzetter / uitvoerende 
partij en naar de opdrachtgever. Informeer bij uw Technisch Commercieel Adviseur naar de mogelijkheden!
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CONTACT

CODEX IN NEDERLAND

codex | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz Nederland bv 
Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen 
Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen 
Telefoon +31 53 573 73 73 
E-mail codex.nl@uzin-utz.com 
Internet www.codex-x.nl

DIRECT BESTELLEN ?
Dat kan bij onze Verkoop Binnendienst:
� +31 (0)53 573 73 73
� verkoop@uzin-utz.com
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A Afdichtingsband 28
Afdichtingsmanchet wand 28
AX 10 25
AX 220 25
AX 230 24

B BalkuDrain®-systeem 58
BalkuSlim®-systeem 57
Brillant Color Xtra 47
Brillant Cristal 46
Brillant Flex Basic 48
BST 10 29
BST 150 | BST 75 31
BST 20 29
BST 30 30
BST 40 L 30
BST 50 R 31

C codex Hoodie 73
codex Softshell-Jack 72
codex T-Shirt 72
codex Werkbroek 73

D DB 120 32
DB 120 Binnenhoek 32
DB 120 Buitenhoek 32
DB 150 33
Dichtacryl 53
Dichtset 33
DS 3/5 Zand 20

E Egaliseerrakel 69
EPO 2000 27
Epo Pad fijn, wit 67
Epo Pad middel, rood 67
Epo Padhouder 67
Epo Spons 67
ER 100 20
EX 24 Turbo 17
EX 80 Flow 17

F FG 300 9
FG 340 8
FG 500 H 10
FG 500 S 10
FG 550 9
Fliesopur 40
FM 10 14
FM 20 12
FM 30 13
FM 344 11
FM 50 TURBO 13

H Hydrostop 26

I Isolatierandstroken 16
Isolatierandstroken 8/100 16
Isolatierandstroken RD 50 16

K Kwartszand 0,3 – 0,8 mm 10
Kwartszand 0,6 – 1,2 mm 16
Kwasten 68

L Levelpin 14
Lijmspaan 65
LS 1 64
LS 2 64

M Maatbeker 63
Mengemmer 63
Menger Power X 1000 62
Menger Voor Egalisaties 62
Mengkuip 63
Multimoll Softsonic 22
Multimoll Top 12 23
Multimoll Top 4 22
Multimoll Top 7 23

N NC 210 26
NC 366 Maxx 11
NC 395 15
Nylonroller 68

P PE 370 9
Power CX 1 38
Power CX 3 37
Power CX 4 38
Power CX 7 36
Power CX 9 37
Power DX 200 40
Power Plus Turbo 39
Power RX 6 Turbo 39
Power RX 8 39
Prof-Spuitpistool 66

R Rakel voor grote vloeroppervlakken 68
Resist 48
Rolbeugel 68
RR 185 20
RR 201 NEU 19
RR 203 19
RZ 110 71
RZ 120 71
RZ 60 51 / 71

S SB 60 33
SC 914 Turbo 18
SC 960 18
Schroefdraadmenger 62
SG 10 52
SG 20 53
SK 100 27 / 43
Spijkerschoenen 69
Spiraalmenger 62
Sponsbord 65
Sponsdoeken 65
Stekelroller 69
Stelen 68
Stone SX 20 trass 43
Stone SX 50 MB 43
Stone SX 60 MB 42
Stone SX 80 cristal 42

T Toebehoren Prof-spuitpistool 66

U UX 250 21
UX 410 21
UX 430 21
UZIN Turbolight®-systeem 56

V Veiligheidsafdichting 28
Veiligheidsafdichting 29
Voegbord 65

W Wapeningvezels 16
Wateremmer 63
Werkhandschoenen 69
Wolff Hydrometer GM 200 70
Wolff Thermo-Hygrometer 
LVT 15 Professional 70
Wolff Vochtmeter 
V1-D4 Professional 70
WX 211 38

X X-Change 22
X-Change-systeem 59
X-Fusion 41 / 49
X-Fusion Gereedschapsset 66
X-TEC 48
X-Tensive 40 / 50
X-Tensive 50
XS Zand 20

De korte beschrijvingen die hier worden gegeven zijn mogelijk niet volledig.
Daarom zijn er voor alle producten gedetailleerde productinformatiebladen beschikbaar die in acht dienen te worden genomen.

INDEX



 Your Floor. Our Passion.
De Uzin Utz Group bundelt kennis van vloeren.

Als onderdeel van de Uzin Utz Group levert Uzin Utz Nederland met 

de merken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo en Codex alles voor het leggen, 

onderhouden en renoveren van alle soorten vloeren. 

Dit geeft u de zekerheid een competente en betrouwbare partner te hebben 

voor al uw vragen over vloeren.

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Producten en systemen voor egaliseren van alle soorten

ondergronden en verlijmen van alle soorten vloerbedekking.

WOLFF. GOING BEYOND YOUR LIMITS.

Machines en speciale gereedschappen voor het voorbereiden

van de ondergrond en de installatie van vloerbedekking.

PALLMANN. COMPLEET IN PARKET.

Compleet assortiment van producten, machines en systemen

voor het lijmen, afwerken en onderhouden van houten vloeren.

ARTURO. WHAT A FLOOR CAN DO.

Gietvloeren met passie voor design.

CODEX. EXCLUSIEF VOOR DE ECHTE TEGELZETTER.

Systemen en producten voor het leggen van tegels en 

natuursteen.



 codex | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz Nederland bv
Postbus 33 | 7480 AA Haaksbergen | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen
Telefoon +31 53 5737373 | E-mail codex.nl@uzin-utz.com | Internet www.codex-x.nl
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