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Productblad
Levelsysteem met Spindoppen

CODEX LS 2 LEVELSYSTEEM
Levelsysteem bestaand uit Spindoppen en Spinclips
TOEPASSING:
Met het codex LS 2 Levelsysteem is een perfect en vlak
tegel- en natuursteenoppervlak te realiseren zonder
hoogteverschillen.
De codex LS 2 is een praktisch hulpmiddel bij het leggen van
tegel- en natuursteenbekledingen. Het systeem bestaat uit
kunststof Spindoppen en de bijbehorende Spinclips.
De Spinclips zijn geschikt voor voegen van 1,5 mm en 2 mm
breed en voor tegels met een dikte van 3 mm - 20 mm.
De ergonomische vorm van de Spindop maakt het mogelijk
om eenvoudig en nauwkeurig te werken zonder dat dit te veel
kracht kost.

GESCHIKT VOOR:
Vloer- en wandtegels
Tegels en natuursteen
Grootformaat tegels
Diktes van 3 tot 20 mm

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Voor voegbreedtes 1,5 mm en 2 mm
Zonder extra gereedschap te gebruiken
Meerdere keren te gebruiken Spindoppen
Door zijn ergonomische vorm is deze zonder moeite aan
te draaien
Makkelijk afbreken van Spinclips na uitharden tegellijm

TECHNISCHE GEGEVENS:
Kleur

Groen / transparant
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CODEX LS 2 LEVELSYSTEEM
VERWERKING:
Tijdens de installatie wordt de codex LS 2 spinclip in het
lijmbed aan de rand van de tegel gedrukt en wordt de
volgende tegel tegen de spinclip geplaatst. De spindop
wordt dan op de spinclip gedraaid, waardoor de twee tegels
op gelijke hoogte komen. Door de openingen in
de spindoppen is er vrij zicht op de spinclips, waardoor een
eventuele vervuiling van de dunbedmortel onmiddellijk
wordt gezien en in verse toestand kan worden verwijderd.
Nadat de dunbedmortel voldoende is uitgehard, wordt de
spinclip (met de spindop) weggeschopt of afgeslagen met
een rubberen hamer. Houd er rekening mee dat de clips
altijd in de richting van de voegen worden verwijderd. De
codex keggen kunnen meerdere malen worden gebruikt.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:
In het geval van gevoelige oppervlakken van de tegels, een
voorafgaande test uitvoeren om mogelijke schade aan het
oppervlak uit te sluiten.

Uzin Utz Nederland bv werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd
wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Uzin Utz Nederland bv geleverde producten en diensten voldoen aan de
beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Uzin Utz Nederland bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten
worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.© Uzin Utz Nederland bv. Alle rechten
voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz Nederland bv. | 04.2020

