Verwerkingsgids :
YTOFOR
Wapening op rol voor Ytong

Plaatsing
1

2

Rol de Ytofor uit op de Ytong blokken en knip hem op de gewenste
lengte.

3

Breng 1 laag Ytocol aan met de
speciale Ytofor-lijmkam.

Plaats de volgende rij blokken.

Te gebruiken breedte Ytofor

≤ 150 mm
40 mm

>150 mm ≤ 200 mm
80 mm

> 200 mm
2 x 40 mm

De Ytofor wordt op ongeveer 5 cm van de rand geplaatst. Op deze manier kunnen sleuven van leidingen zonder problemen ingeslepen worden.
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Verbinding 2 rollen

250 mm

Laat 2 rollen steeds 25 cm
overlappen

Maak nooit meerdere overlappingen boven elkaar in de muur.

Maak nooit overlappingen op
dezelfde positie in een langsvoeg (blokdiktes > 200 mm)
wanneer 2 banden Ytofor naast
elkaar gebruikt worden. De wapening verspringt ten opzichte
van elkaar in de langsvoeg.

✘

✔

✘
✔

Hoeken
In de hoeken dienen de blokken in verband te worden verlijmd. Bij hoekverbindingen zal men de Ytofor
laten overlappen. Oneffenheden, als gevolg van de overlap, kunnen weggeraspt worden.
Verlijm de verticale voeg ter hoogte van de hoeken (desnoods dient de tand te worden weggeraspt).

Enkele Ytofor
(dikte Ytong ≤ 200 mm)

Dubbele Ytofor
(dikte Ytong > 200 mm)
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T-Verbinding
Ytong blokken in verband
In geval van een T-verbinding die in verband gelijmd
wordt, worden beide muren gelijktijdig opgetrokken.
De Ytofor kan in dat geval tevens gelijktijdig geplaatst
worden over alle muren.

Ytong blokken niet in verband
Indien de T-verbinding niet in
verband wordt uitgevoerd, kunnen
beide muren, met behulp van
gegalvaniseerde strips van ± 350
mm lengte die vastgemaakt worden met gegalvaniseerde nagels
van 75 of 100 mm lengte, verbonden worden. Deze koppelstrips
worden om de 2 lagen gebruikt en
verzonken geplaatst. De aansluitende binnenmuur kan bij dergelijke aansluiting in een latere fase
opgetrokken worden. De verticale
voeg (aansluiting 2 muren) wordt
verlijmd (desnoods dient de tand
te worden weggeraspt).

De Ytofor dient niet continue door
te lopen over alle muren en wordt
ter hoogte van de vertikale voeg
onderbroken. De lijmkoppelstrips
verbinden beide muren.
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Hulpmaterialen:
1.
2.
3.
4.

Ytofor lijmkam
Schaar (knippen Ytofor)
Ytocol (lijmmortel voor Ytong)
Blokkenrasp

1

2

3

4

Nota:
Voor de positie van de Ytofor moeten steeds de instructies aangeduid op de
planstudie van het project gevolgd worden.
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Ytong® is een geregistreerd merk van de Groep XELLA.
XELLA neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van eventuele schade
opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze informatie zorgvuldig
werd uitgewerkt. Niets van deze publicatie mag overgenomen of hergebruikt worden
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van XELLA.

