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Toepassing
Remix Kimcoating is een elastische coating voor het 
waterdicht maken van wanden en vloeren in vochtige 
ruimtes, voordat tegelwerk wordt aangebracht. Speciaal 
ontwikkeld als kimafdichting in combinatie met Remix 
Kimband, binnen- en buitenhoeken en afdichtingsman-
chettten

• Algemene elastische afdichting tegen vocht en capillair 
water

• Bescherming voor vochtgevoelige ondergronden, in 
vochtige ruimtes

• Als vochtisolatie op cement- en anhydriet dekvloeren 
vóór het verlijmen van vloerbedekking

• Niet geschikt voor permanente onderwater toepassin-
gen. 

Voorbereiding
• Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, 

vuil- en stofvrije ondergronden.
• Losse delen, verf- en mortelresten, mos, algen, enz. die-

nen te worden verwijderd.
• Restvocht in acht nemen. Cementgebonden onder-

grond max.2%, anhydriet max 0,5% en verwarmd 
anhydriet max. 0,3 % vocht.

• Voor een goede hechting op gipsbepleistering, 
beton, harde PVC, polyester en anhydriet eerst voor-
strijken met Remix Universeel grondering of Remix 
Snelgrondering.

Verwerking
• Voor gebruik goed roeren.
• Kimcoating in een laag van minimaal 0,5 mm met een 

kwast of roller op vloer of wand aanbrengen. Minimaal 
twee lagen aanbrengen. De voorgaande laag moet vol-
doende droog zijn.

• Gebruik Remix Kimband voor wand/vloer aansluitingen 
en Remix binnen- en buitenhoeken voor de hoekaan-
sluitingen. De Kimband in de aangebrachte Kimcoating 
drukken en hierover weer Kimcoating aanbrengen.

• Gebruik Remix Afdichtingsmanchetten voor de aan- en 
afvoerleidingen en putjes. De afdichtingsmanchetten in 
de aangebrachte Kimcoating drukken en hierover weer 
Kimcoating aanbrengen.

Droogtijd
De droogtijd per laag bedraagt ca. 3 uur, afhankelijk van 
verschillende factoren, zoals zuigkracht van de onder-
grond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verbruik
Per laag ca. 350 tot 700 gram per m2, afhankelijk van de 
structuur van de ondergrond.

Opslag en houdbaarheid
Droog en koel opslaan. Aangebroken emmers weer goed 
afsluiten. Tenminste houdbaar tot 12 maanden na produc-
tiedatum in onaangebroken verpakking.

Algemeen
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen 
en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de 
erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. 
Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze pro-
ducten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en 
hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op 
de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij 
echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gege-
vens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad 
vervallen voorgaande bladen.  
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