
BOUWTECHNIEK

Thomsit XXL egaliseermiddel 
Zo glad en hard heeft u hem  
             nog nooit gevoeld!
● Zeer glad en hard oppervlak
● Naschuren niet meer nodig 
● 10% tot 15% minder lijmverbruik 
● Met ingebouwde voorstrijk
● Geschikt voor onder parket

Uw partner in vloerafwerking

Tot 20 mm in 
één arbeidsgang 

Zeer hoog 
vloeivermogen 
(verpompbaar)

Zeer emissie-arm
en caseïnevrij
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 Eigenschappen:

●  Zeer glad en hard oppervlak
●  Naschuren niet meer nodig
●  10 tot 15% minder lijmverbruik
●  Met ingebouwde voorstrijk
●  Tot 20 mm in één arbeidsgang 
●  Geschikt voor onder parket
●  Zeer hoog vloeivermogen  
●  Caseïnevrij

 Toepassingen:
Zeer emissiearm, cementgebonden vloeregaliseermiddel voor 
laagdikten van 0,5 mm tot 20 mm in één arbeidsgang.
Thomsit XXL is geschikt voor alle soorten dekvloeren, beton, 
tegels en steenachtige ondergronden.
Thomsit XXL is uitsluitend binnen toepasbaar.

 Verpakking

Zakken van 25 kg. Palletgrootte: 42 zakken.

 Eigenschappen

Leveringsvorm  Poeder  
Kleur  Grijs  
Soortelijk gewicht  1,3 kg/l  
Verbruik ca. 1,5 kg/m2 per mm laagdikte  
Verstarringsbegin  volgens EN 196 ca. 40-60 min.  
Verstarringseinde  volgens EN 196 ca. 50-70 min.  
Begaanbaar  na ca. 2 uur  
Legklaar  na ca. 24 uur bij 10  mm
 na ca. 48 uur bij 20 mm
Zwenkwielvastheid  ja – vanaf 1 mm laagdikte, 
 belasting volgens DIN 68 131  
Opslagstabiliteit  6 maanden, onder  normale 
 omstandigheden    

 Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet overeenkomstig DIN 18 365 schoon, 
permanent droog, scheur- en ontkistingsmiddelvrij zijn. 
Bij cementgebonden ondergronden, moet een eventuele 
cementsluier met een daarvoor geschikte machine verwijderd 
worden. Anhydrietdekvloeren grondig schuren met korrel 16 
en stofvrij maken met een industriestofzuiger. 

Zuigende ondergronden (bijv. zand/cement dekvloeren) kun-
nen zonder voorstrijkmiddel met Thomsit XXL worden geëga-
liseerd. Zeer sterk zuigende ondergronden dienen te worden 
voorgestreken met Thomsit R 777 RM Voorstrijk  Acrylic Ready-
mixed of Thomsit R 758 Dispoxy-voorstrijk. Gladde en gesloten 
ondergronden (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dienen 
goed ontvet te worden met Thomsit PRO 40 Intensief reiniger en 
voldoende te  worden nagespoeld. Indien nodig licht naschu-
ren. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet noodzakelijk. 

Anhydrietvloeren voorstrijken met Thomsit R 777 RM Voorstrijk 
Acrylic Ready-mixed en egaliseren met Thomsit AS 1 Anhydriet-
egaliseermiddel. Magnesiet-vloeren kogelstralen of frezen, 
daarna voorstrijken met Thomsit R 758 Dispoxy voorstrijk. 
Bitumen, copalkitresten, waterkit en sulfietkitresten geheel 
verwijderen door middel van schuren, frezen of kogelstralen. 
Daarna voorstrijken met Thomsit R 758 Dispoxy-voorstrijk. 
Vloeren met capillair optrekkend vocht of restvocht tot max. 
4,5%, twee keer voorstrijken met R 755 Expoxy-voorstrijkmid-
del. Bij toepassing op een zeer sterk zuigende ondergrond, 
waar Thomsit XXL is toegepast zonder voorstrijk, kan naschuren 
noodzakelijk zijn. Bij twijfel eerst een test uitvoeren of neem 
contact op met Henkel Bouwtechniek.

 Verwerking

Thomsit XXL Universeel egaliseermiddel in een schone aan-
maakkuip al roerend aan schoon koud leidingwater toevoegen 
en mengen met een elektrische roergarde of spindel (max. 600 
omw./min.) om klontvorming te vermijden. Per zak (25 kg)   
6,5 l. water gebruiken. Thomsit XXL universeel egaliseermid-
del met een spaan, rakel of pomp in de gewenste laagdikte 
aanbrengen. Bij laagdikten van 10 tot 
20 mm, kan indien gewenst, max. 30% 
gedroogd kwartszand – korrel 0-2 mm, 
toegevoegd worden.

XXL                             
Universeel Egaliseermiddel
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