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MASTERSIL SILICONE
§
§
§

Kleuren: wit – taupe – anthracite – transparant - light grey - dark grey
Voordeelprijzen bij afname per 24 stuks (= 1 doos) of 240 stuks (= 10 dozen) of 624 stuks (= 1/2 pallet) van
éénzelfde kleur, niet gemengd.
Verbruik: 1 tube per 10 meter

Eigenschappen
§
§
§
§
§
§
§
§

Monocomponent neutrale alkoxy silicone
Flexibel en krimpvrij
Bestand tegen UV- en weersinvloeden
Schimmel-, vocht- en chloorbestendig
Zeer hoge hechting op acrylaat ondergronden
Hecht bovendien op nagenoeg alle vetvrije
ondergronden (hout, steen, metaal, inox, glas,…)
Vrij van zuren en isocyanaten
Ondergronden dienen steeds droog, schoon, stof- en vetvrij
te zijn

Houdbaarheid
§
§
§
§

12 maanden in gesloten verpakking
Koel en droog bewaren
Alleen voor professioneel gebruik
Extra info zie tube
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MASTERFIX LIJM
§
§

Verbruik = 1 tube/m²
Voordeelprijzen bij afname per 24 stuks (= 1 doos), 240 stuks (= 10 dozen) of 624 stuks (= 1/2 pallet).

Eigenschappen
§
§
§
§
§
§
§
§

Eéncomponent MS-polymeer lijm
Zeer hoge aanvangshechting
Flexibel en krimpvrij
Bestand tegen UV- en weersinvloeden
Schimmel-, vocht- en chloorbestendig
Zeer hoge hechting op nagenoeg alle vetvrije
ondergronden (PVC, hpl, hout, steen, metaal, inox, glas,...)
Vrij van zuren, oplosmiddelen, siliconen en isocyanaten
Ondergronden dienen steeds droog, schoon, stof- en vetvrij
te zijn

Houdbaarheid
§
§
§
§

12 maanden in gesloten verpakking
Koel en droog bewaren
Alleen voor professioneel gebruik
Extra info zie tube
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WERFOPMETING/CONTROLE
Prijs: €85 netto exclusief BTW (werfbezoek: DW999WRFB)
§ 1 werfbezoek/controle is inbegrepen in de service-optie ‘assistentie plaatsing’
§ Steeds op afspraak
§ Floor/douchebak moet geïnstalleerd zijn
Onze servicetechnicus controleert onderstaande punten tijdens het werfbezoek:
Stabiliteit van de floor/douchebak:
§ Voldoende ondersteuning
§ Waterpas geplaatst
§ Correcte aansluiting tegen muur
§ Zichtbare schade
Actuele situatie van de muren waartegen de wanden gelijmd worden:
§ Droog en stofvrij
§ Egaal
§ Rechte hoeken / dak schuinte / dagkanten vensters / waterpas of uit verband
§ Noodzaak van aanbrengen primer/hechtingsmiddel
§ Lengte x hoogte van de wanden
§ Het materiaal van de muren: tegels / pleisterwerk / gyproc / bouwplaten / …
Vochtmeting (dieptemeting) van de muren op meerdere plaatsen in de douchezone:
§ Resultaat = minder dan 80 digits: plaatsing walls kan ingepland worden
§ Resultaat = meer dan 80 digits: plaatsing walls wordt uitgesteld + klant dient acties te ondernemen =
bouwdroger plaatsen, de ruimte verwarmen en ventileren
Zijn afmetingen van de wanden conform de bestelbon?
§ Lengte x Hoogte
§ Extra à-la-cartedelen nog toe te voegen (bv. plint onder floor / douche – kopse zijden van muren)
§ Extra opties nog toe te voegen (bv. dagkanten vensters / splashboards / bekleding nissen)
Toegankelijkheid van de werf
§ Nieuwbouw / renovatie / appartement / …
§ Parkeermogelijkheid voor bedrijfsvoertuigen
§ Gelijkvloers of verdieping
§ Trap / ladder / …
§ Ruimte waar servicetechnicus de wanden op maat kan verzagen en bewerken (buiten / binnen / garage /
carport / …)
§ Aanwezigheid van elektriciteit in werkzone en badkamer
Diverse onvoorziene werfomstandigheden die extra assistentie of actie vragen van de klant
§ Noodzaak van bouwlift (ten laste van de klant)
§ Trap aanwezig / ladders nodig
§ Open werf / veiligheidsgarantie
§ Verwarming / ventilatie nog niet operationeel
§ Deuropeningen of toegang tot badkamerzone onvoldoende groot waardoor de bestelde wanden niet in
werkzone binnen kunnen
§ Assistentie bij plaatsing vereist van klant
§ Waterleiding en afvoer niet gereed in douchezone
§ Muren in douchezone niet klaar voor correcte plaatsing van de wanden
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Conclusie na werfbezoek/controle
Werfsituatie = OK
§ Productie wanden (Acrylic/Soft/Satin/Velvet) wordt opgestart
§ Operationele dienst contacteert klant om plaatsing in te plannen
Werfsituatie = NIET OK
§ Servicetechnicus laat een to-dolijst achter bij de klant
§ Klant dient deze to-dolijst volledig in orde te brengen
§ Klant contacteert de operationele dienst van Artissan als to-dolijst volledig is uitgevoerd
§ Nieuwe afspraak voor plaatsing wordt ingepland

i

§
§

§

Indien onze servicetechnicus constateert dat de to-dolijst niet volledig is uitgevoerd en de plaatsing daarom
moet uitgesteld worden, dan rekent Artissan een 2de werfbezoek aan. Prijs: € 85 netto exclusief BTW.
Indien op basis van het werfbezoek/controle het order wijzigt, dan wordt de productie van de wanden pas
opgestart nadat wij de ‘goedkeuring van aanpassing order’ ontvangen hebben van de groothandel waarmee de
klant samenwerkt.
De klant en zijn installateur zijn volledig verantwoordelijk voor alle noodzakelijke voorbereidende werken opdat
de Artissan servicetechnicus de werken kan uitvoeren in optimale omstandigheden.
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WAT U NOG MOET WETEN
Plaatsen van een bouwdroger
Als we tijdens de werfcontrole een vochtigheidsgehalte meten van meer dan 80
digits, dan raden wij aan een bouwdroger te plaatsen:
§ Zorg ervoor dat de luchtinlaat op de vochtige zones gericht staat.
§ Verwarm de ruimte tot meer dan 20°C.
§ Ons advies qua duurtijd:
§ Reken bij een regime 24u/24u toch op 2 tot 3 weken
§ Reken bij een regime enkel overdag 7d/7d toch op 4 tot 6 weken

Plaatsen van een primer
Sommige ondergronden moeten voorzien zijn van een PRIMER om de Artissan walls te kunnen plaatsen:
§ Tegels – pleistermuren (gips of cement) – gipsblokken – isolatieblokken – gyproc – natuursteen – verfmuren - multiplex – mdf
– spaanplaat – osb - …
§

De primer moet door de klant aangebracht worden 24 uur tot maximaal 48 uur voordat de Artissan walls geplaatst
worden

§
§
§

De primer mag pas aangebracht worden nadat de muren volledig droog zijn
Reinig de muren en verwijder alle sporen van vet, onderhoudsproducten, enz…
Ontstof zorgvuldig

§

Aanbevolen merken van primers zijn Weber Prim Bond mono (niet voor gyproc), Mapei Primer G en Omnicol
Omnibind TP

§

Controleer steeds de specifieke eigenschappen van de gekozen primer in de gebruikshandleiding of op de website van de
fabrikant

6

TECHNICAL ADDENDUM NL

Plaatsen van bouwplaten
Bouwplaten vormen een ideale ondergrond voor de Artissan Walls.
§
§
§
§
§
§
§

Ze zijn verkrijgbaar op verschillende diktes, lengtes en hoogtes
De bouwplaat fungeert als volwaardige muur of als opvulling van niet-betegelde en/of onafgewerkte zones in de douche- en/
of badzone
De bouwplaat kan ook over de bestaande muren geplaatst worden om beschadigde ondergronden terug egaal en waterpas
te maken
Omwille van de technische specificaties van bouwplaten vormen zij de geschikte wand voor afwerking met de Artissan
Showerwalls
Volg steeds de montagehandleiding van de fabrikant: monteren met lijm en extra bevestigen met de bijhorende schroeven en
pluggen
De bouwplaat moet altijd gelijk en waterpas geplaatst worden, zonder uitstekende of terugvallende randen.
Aanbevolen merken zijn Lux-elements, Wedi, Kerdi en Rosco

Aanvullende opmerkingen
§
§
§
§
§
§
§
§

Artissan Showerwalls kunnen niet geplaatst worden achter verwarmingselementen/radiatoren en ook niet tegen
wandverwarming.
Artissan Showerwalls kunnen enkel geplaatst worden als de temperatuur in de werfzone minstens 15°C bedraagt.
De uitzettingscoëfficiënt is 3 mm per lopende meter met een minimum van 5 mm. Er moet dus voldoende ruimte voorzien
worden als de Showerwalls ingesloten worden door plafond en muren.
Artissan Showerwalls mogen enkel verzaagd worden met een Festool-zaag.
Doorboren moet met een ijzerboor gebeuren. Deze moet minimaal 2 mm groter zijn dan de steenboor die erna gebruikt
wordt.
Alle gaten (kraangaten, badkameraccessoires, enz.) dienen volledig afgekit te worden bij de installatie van het kraanwerk,
accessoires,…
De droogtijd na plaatsing bedraagt minimaal 24 uur, maar het is nog beter om 48 uur te wachten vooraleer het kraanwerk,
glas, accessoires,… te plaatsen en af te werken.
Let op met het gebruik van agressieve producten zoals bv. cementsluierverwijderaar. Deze veroorzaken onherstelbare schade
aan de Artissan Showerwalls en Showerfloors. Alle onderhoudsinfo vindt u terug in het hoofdstuk 'Onderhoudsvoorschriften'.
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PRIMER
Regelmatig worden ons vragen gesteld of een ondergrond al dan niet moet voorbehandeld worden en of het écht noodzakelijk is.
Voordelen primer:
§
§
§

Zorgt voor betere hechting/fixatie van de Artissan Showerwalls (of andere muurbekledingen).
Neemt zuiging van de ondergrond weg.
Beschermt tegen vocht.

Checklist
Vooraleer de Artissan Showerwalls (Acrylic/Soft/Satin/Velvet) geplaatst worden, dient de ondergrond altijd
gecontroleerd te worden op een aantal belangrijke aandachtspunten:
§

§
§

Sterkte
Controleer steeds of de ondergrond waarop de walls verlijmd worden voldoende sterk is. Indien dit niet zo is, verwijder je de
hele laag tot je op een degelijke onderlaag terechtkomt (bv. tegels, verf, pleisterlagen, …).
Stabiliteit
Zorg er steeds voor dat je ondergrond stabiel en draagkrachtig, egaal en bij voorkeur waterpas is.
Zuiver
Het is van groot belang dat je ondergrond stof- en vochtvrij is. Maak de ondergrond met een geschikte ontvetter zuiver en
verwijder vet, olie, zeep, ...

Gebruik daarna voor bepaalde ondergronden een geschikte primer/voorstrijkmiddel.

Ondergronden
Er zijn heel wat soorten ondergronden waarbij het aanbrengen van een primer noodzakelijk is, alvorens de
Artissan walls (of andere muurbekledingen!) kunnen geplaatst worden:
§ Tegels
§ Pleistermuren
§ Gipsblokken
§ Isolatieblokken
§ Gyproc
§ Natuursteen
§ Verfmuren
§ Multiplex
§ Spaanplaat
§ Mdf
§ Osb
§ Vezelplaten
§ Gipsvezelplaten
§ Gladde beton
§ ….
Belangrijk : op “bouwplaten” (bv. Wedi/Rosco) moet er geen primer aangebracht worden.
In geval van twijfel, raadpleeg ons. Een primer gebruiken is nooit verkeerd!
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Aanbrengen primer
Hoe de primer aanbrengen:
De meeste primers kunnen eenvoudig aangebracht worden met een vachtroller of blokkwast.
De ondergrond moet volledig droog zijn voordat je de primer mag aanbrengen.

Raadpleeg steeds de productfiches en gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Droogtijden kunnen afhankelijk van het type ondergrond variëren van enkele uren tot 24 uur. Houd er rekening mee dat eens er
geprimerd is, de ondergrond droog en stofvrij moet blijven, anders verliest de
primer zijn effect.

Ons productadvies

Weber Prim Bond Mono:
productfiche vind je op
https://www.belgium.weber/nl

Mapei Primer G:
productfiche vind je op
https://www.mapei.com

Omnicol Omnibind TP:
productfiche vind je op
https://www.omnicol.eu
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MONTAGEHANDLEIDING
SHOWERFLOOR
Inhoud van de verpakking:
§
§

1x ondervulde douchebak
1x afvoerrooster

Graag de inhoud controleren op beschadiging, visuele
fouten en fabrieksfouten.

i

Alle floors moeten geaard worden.

Methode van ondersteuning verder uitgewerkt in deze handleiding:

PUR

PUR

Montageschijven

Centrale sifon

Chape

PUR (niet zwellende)

Decentrale sifon
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Montagehandleiding:

Variant 1

plaatsing ondervulde douchebak met behulp van montageschijven

1

2

3

4

5

Variant 2

plaatsing ondervulde douchebak rechtstreeks op een vlakke en stabiele ondergrond met een MS
polymeerlijm of flex-tegellijm

1

2

3

4

Voordelen van de ondervulde douchebak:
1. 100% gegarandeerde stabiliteit, ook bij grote afmetingen
2. veel makkelijker om te installeren
3. lichtgewicht
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Artissan Viega Tempoplexplus

SSFSVTPLUS:
Viega Tempoplex PLUS met aangepaste schroeven, (waterslot >50 mm;
0,85 l/s; EN274) hoogte sifon: 90 mm -> extra hoge afvoercapaciteit.

Gebruik volgens de voorschriften
De Tempoplex Plus-doucheafvoer is geschikt voor de inbouw in vlakke en supervlakke douchebakken met
een 90 mm afvoergat. Er mag alleen gebruikelijk huishoudelijk afvalwater met temperaturen tot 95°C worden
afgevoerd. Het doorvoeren van andere vloeistoffen is niet toegestaan. Er mogen geen schadelijke stoffen
doorheen worden geleid, zoals reinigingsmiddelen, die het sanitair, de afvoer en leidingsmateriaal kunnen
beschadigen, met name die met een pH-waarde < 4.
De inbouw moet worden uitgevoerd door erkende installatiebedrijven met inachtneming van de
bouwtechnische voorschriften. De doucheafvoer voldoet aan EN 274.
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Montagestappen (C + D)
Controleer voor de installatie of de afvoercapaciteit 0,85 l/s bij 15 mm stuwhoogte voldoende is.
Kogelscharnier afvoeraansluiting DN 50 is van PP (niet verlijmbaar).
§
§
§
§
§
§

Leg de dubbele dichting op het dichtvlak en druk deze in de bevestigingssleuf.
Plaats het sifonhuis met dichting onder de douchebak. Steek het bovenste deel van de dubbele dichting
door het afvoergat.
Draai de Artissan bevestigingsschroeven met de hand in.
Schroeven gelijkmatig vastdraaien. Gebruik geen accuschroevendraaier.
Duikpijpje in de sifon plaatsen.
Druk de afdekkap op de drie bevestigingspunten.

Toegang tot het afvoersysteem (reiniging) (E)
Let erop dat de sifon tijdens de reiniging niet beschadigd raakt.
§
§
§
§
§
§

Duikpijpje verwijderen
Ontstoppingsstop met behulp van een tang licht draaien en verwijderen.
De afvoerbuis met een passende reinigingsmethode schoonmaken
Onstoppingsstop met de hand zo plaatsen dat hij vlak ligt.
Let op de positie van de stop.
Duikpijpje plaatsen en afdekkap monteren (zie afb. E 6).
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TECHNISCHE FICHE
(SMART) ACRYLIC COLLECTION
ACRYLIC SHOWERFLOOR

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Acrylic Showerfloor is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht douchebodem doch uitzonderlijk vormvast en solide.
Op deze drager wordt de Acrylic-laag aangebracht d.m.v. industriële persverlijming.
De Acrylic-toplaag is 3 mm massief gegoten PolyMethylMetAcrylaat (PMMA) geoptimaliseerd met specifieke modificaties t.b.v.
sanitaire toepassingen. Het resultaat is de unieke Artissan-kwaliteit met een aantal belangrijke eigenschappen.
§ Een productieproces met dubbele polymerisatie (uitharding) verbetert het oppervlak door:
§ Een hogere slijtvastheid/krasbestendigheid dan de gangbare kwaliteiten op de markt.
§ Een beter gesloten structuur waardoor vuil minder kans krijgt om te hechten
§ Specifieke additieven in de PMMA zorgen voor:
§ Een maximale chemische resistentie
§ Beter bestand tegen chemicaliën, kleurstof- en alcoholhoudende verzorgings- en onderhoudsproducten
§ Minder hechting van oppervlakkige bevuilingen zoals kalk, zeepresten, schuim e.d.
§ Optisch zuiver en egaal oppervlak
§ Anti-bacterieel en schimmelwerende werking
§ Samenstelling is volledig conform EN263 inzake sanitaire toepassingen

2. Plaatsing
§
§

§
§

De Acrylic Showerfloor kan geplaatst worden in chape of een andere stabiele ondergrond.
Optioneel verkrijgbaar:
§ Bijbehorende montageschijven
§ Afvoergarnituur Viega Tempoplex Plus met extra hoge afvoercapaciteit (0,85 liter/seconde volgens EN274) en aangepaste
schroeven t.b.v. afvoerrooster.
Waterdichte verbinding tussen Showerfloor en Showerwall kan d.m.v. plaatsing in een homogene bedding van Masterfix
montagelijm. Open naden kunnen worden afgewerkt met Mastersil silicone in de kleur van de Showerfloor
Door het uitzonderlijke lichte gewicht zijn ook grotere afmetingen van de Acrylic Showerfloor nog steeds eenvoudig te
plaatsen

14

TECHNICAL ADDENDUM NL

Voordelen van de ondervulde douchebak:
1. 100% gegarandeerde stabiliteit, ook bij grote afmetingen
2. veel makkelijker om te installeren
3. lichtgewicht

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie

4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

§

Dikte materiaal: 30 mm met tolerantie van ±0,2 mm (volgens UNI en ISO 2286-3)
§ ondervulling met PVC hardschuim
§ aluminium
§ PVC hardschuim
§ aluminium
§ Acrylic toplaag
Beschikbare breedte in mm: 800 tot 1200 mm
Beschikbare lengte: 800 tot 2500 mm
Maatwerk: prijs op aanvraag
§ mogelijk vanaf 500 x 500 mm
§ Aangepaste positionering van afvoer
§ Aangepaste vormgeving
Kleuren: White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (glossy + mat)

5. Technische tekening
§

Standaard vormgeving
500 - 1200 mm
500 - 2500 mm

90 mm

Standaard: 30 mm
Maatwerk 30-150 mm

§

Voorbeelden speciale/aangepaste vormgeving: prijs op aanvraag
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ACRYLIC SHOWERWALL / SMART ACRYLIC SHOWERPANEL

1. Eigenschappen
§

De Acrylic ShowerWall / Smart Acrylic ShowerPanel is een plaat in massief gegoten PolyMethylMetAcrylaat (PMMA)
geoptimaliseerd met specifieke modificaties t.b.v. sanitaire toepassingen. Het resultaat is de unieke Artissan-kwaliteit met een
aantal belangrijke eigenschappen.
§ Een productieproces met dubbele polymerisatie (uitharding) verbetert het oppervlak door:
§ een hogere slijtvastheid/krasbestendigheid dan de gangbare kwaliteiten op de markt.
§ een beter gesloten structuur waardoor vuil minder kans krijgt om te hechten
§ Specifieke additieven in de PMMA zorgen voor:
§ Een maximale chemische resistentie
§ Beter bestand tegen chemicaliën, kleurstof- en alcoholhoudende verzorgings- en onderhoudsproducten
§ Minder hechting van oppervlakkige bevuilingen zoals kalk, zeepresten, schuim e.d.
§ Optisch zuiver en egaal oppervlak
§ Anti-bacterieel en schimmelwerende werking
§ Samenstelling is volledig conform EN263 inzake sanitaire toepassingen

2. Verwerking
§
§
§

Verlijming op dragende muren/wanden met “Masterfix Lijm” volgens lijnpatronen
Hoek- en rechte verbinding tussen wanden met tand/groef of tand/tand voor gegarandeerde waterdichtheid en tolerantie bij
uitzetting.
Zichtbare kopse zijden zijn steeds gepolijst t.b.v. uniform design en onderhoudsvriendelijkheid

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie

4. Afmetingen en kleuren
ShowerWall:
§ Dikte: 8 mm massief met tolerantie van ±0,2 mm
§ Basisformaten:
§ Lengte: 0-1000 mm / 1001-1500 mm / 1501-2000 mm / 2001-3000 mm
§ Hoogte: 2000 mm ( bij L 3000 mm) / 2650 mm (tot max. L 2000 mm)
§ Maatwerk is mogelijk in lengte en hoogte van 10 mm tot 3000 mm
§ Kleuren: White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (glossy + mat)
ShowerPanel:
§ Dikte: 6 mm massief met tolerantie van ±0,2 mm
§ Basisformaten:
§ Lengte: 1010 mm / 1520 mm / 2030 mm
§ Hoogte: 2650 mm
§ Kleuren: White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey (glossy + mat)
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5. Technische tekening

10 - 3000 mm
10 - 2650 mm

SMART ACRYLIC SHOWERPANEL = 6 mm
ACRYLIC SHOWERWALL = 8 mm

i

§
§

Bij stockage de panelen niet blootstellen aan direct zonlicht. Dit ter voorkoming van insmelten van de folie op het
paneel.
Panelen moeten minstens 1 dag voor plaatsing geacclimatiseerd worden.
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TECHNISCHE FICHE
SOFT COLLECTION
SOFT SHOWERFLOOR

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Soft Showerfloor is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht douchebodem doch uitzonderlijk impactbestendig en vormvast.
Op deze drager wordt de “Soft”-laag met zijn specifieke structuur aangebracht d.m.v. industriële rolverlijming.
De Soft-toplaag is een homogeen-vinyl aangevuld met diverse additieven die zorgen voor uitzonderlijke eigenschappen:
§ Oppervlak in een alom toepasbaar design met een eigentijdse structuur.
§ Hoogste classificatie in anti-sliptesten volgens DIN51097
§ Slijtvast en drukvast
§ Dimensionele stabiliteit (minimale uitzetting onder invloed van hitte)
§ Vuurvast
§ Chemische resitentie (o.a. tegen zuren en alkaliden)
§ Kleurvast en UV-bestendig
§ Akoestisch en thermisch isolerend:
§ Geen warmteverlies aan koude muren
§ Minder condensvorming van warm douchewater
§ Warmte van het douchewater verwarmt de doucheruimte optimaal
§ Geen “klank-kast effect” van spattend water (akoestisch)
§ Anti-bacterieel en schimmelwerend

2. Plaatsing
§
§

§
§

De Soft Showerfloor kan geplaatst worden in chape of een andere stabiele ondergrond.
Optioneel verkrijgbaar:
§ Bijbehorende montageschijven
§ Afvoergarnituur Viega Tempoplex Plus met extra hoge afvoercapaciteit (0,85 liter/seconde volgens EN274) en aangepaste
schroeven t.b.v. afvoerrooster
Siliconevrije verbinding is mogelijk tussen Soft Showerfloor en Soft Showerwall d.m.v. chemische versmelting > Sealen
Door het uitzonderlijke lichte gewicht zijn ook grotere afmetingen van de Soft Showerfloor nog steeds eenvoudig te plaatsen
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Voordelen van de ondervulde douchebak:
1. 100% gegarandeerde stabiliteit, ook bij grote afmetingen
2. veel makkelijker om te installeren
3. lichtgewicht

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie

4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

§

Dikte materiaal: 30 mm met tolerantie van ±0,2 mm (volgens UNI en ISO 2286-3)
§ ondervulling met PVC hardschuim
§ aluminium
§ PVC hardschuim
§ aluminium
§ gemodificeerd homogeen vinyl Soft
Beschikbare breedte: 800 tot 1200 mm
Beschikbare lengte: 800 tot 2500 mm
Maatwerk: prijs op aanvraag
§ mogelijk vanaf 500 x 500 mm
§ Aangepaste positionering van afvoer
§ Aangepaste vormgeving
Kleuren: White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey

5. Technische tekening
§

Standaard vormgeving
500 - 1200 mm
500 - 2500 mm

90 mm

Standaard: 30 mm
Maatwerk 30-150 mm

§

Voorbeelden speciale/aangepaste vormgeving: prijs op aanvraag
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SOFT SHOWERWALL

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Soft Showerwall is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht doch rigide plaat met een verwaarloosbare uitzettingsfactor.
Op deze drager wordt de “Soft”-laag met zijn specifieke structuur aangebracht d.m.v. industriële rolverlijming.
De Soft-toplaag is een homogeen-vinyl aangevuld met diverse additieven die zorgen voor uitzonderlijke eigenschappen:
§ Oppervlak in een alom toepasbaar design met een eigentijdse structuur.
§ Slijtvast en drukvast
§ Dimensionele stabiliteit (minimale uitzetting onder invloed van hitte)
§ Vuurvast
§ Chemisch resistent (o.a. tegen zuren en alkaliden)
§ Kleurvast en UV-bestendig
§ Akoestisch en thermisch isolerend:
§ Geen warmteverlies aan koude muren
§ Minder condensvorming van warm douchewater
§ Warmte van het douchewater verwarmt de doucheruimte optimaal
§ Geen “klank-kast effect” van spattend water (akoestisch)
§ Anti-bacterieel en schimmelwerend

2. Verwerking
§
§
§

Verlijming op dragende muren/wanden met “Masterfix Lijm” volgens lijnpatronen
Siliconevrije (hoek- en rechte) verbinding tussen wanden en/of Soft Showerfloor d.m.v. chemische versmelting > Sealen
Zichtbare kopse zijden zijn steeds afgewerkt d.m.v. naadloos gebogen toplaag

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie
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4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

Dikte: 10 mm met tolerantie van ±0,2 mm (volgens UNI en ISO 2286-3)
§ 0,6 mm aluminium
§ 8 mm PVC hardschuim
§ 0,6 mm aluminium
§ 0,9 mm gemodificeerd homogeen vinyl Soft
Basislengte: 1000 mm / 1200 mm / 1400 mm
Basishoogte: 2650 mm
Kleuren: White, Anthracite, Taupe, Light grey, Dark grey

5. Technische tekening
Naadloos gebogen afwerking van zichtbare kopse zijde
Toplaag Soft 0,9 mm
Aluminium plaat 0,6 mm
Kern in hardschuim PVC 8 mm
Aluminium plaat 0,6 mm

1000/1200/1400 mm
2650 mm

1 afgewerkte zijde
10 mm
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TECHNISCHE FICHE
SATIN COLLECTION
SATIN SHOWERFLOOR

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Satin Showerfloor is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht douchebodem doch uitzonderlijk vormvast en solide
Op deze drager wordt de “Satin”-laag met zijn specifieke structuur aangebracht d.m.v. industriële persverlijming.
De Satin-toplaag is samengesteld uit een HPL, met verduurzaamd acrylaat verwerkt in de toplaag, die zorgt voor uitzonderlijke
eigenschappen:
§ Oppervlak in een hedendaags design met een fluwelen look & feel
§ Unieke waterafstotende werking zorgt voor:
§ Minimaal onderhoud
§ Antislip-effect vanwege het “droge gevoel” tussen voet en bodem
§ Slijtvast en drukvast
§ Dimensionele stabiliteit (minimale uitzetting onder invloed van hitte)
§ Chemisch resistent (o.a. tegen zuren en alkaliden )
§ Kleurvast en UV-bestendig
§ Thermisch isolerend:
§ Geen warmteverlies aan koude muren
§ Minder condensvorming van warm douchewater
§ Warmte van het douchewater verwarmt de doucheruimte optimaal
§ Anti-bacterieel en schimmelwerend

2. Plaatsing
§
§

§

§

De Satin Showerfloor kan geplaatst worden in chape of een andere stabiele ondergrond.
Optioneel verkrijgbaar:
§ Bijbehorende montageschijven
§ Afvoergarnituur Viega Tempoplex Plus met extra hoge afvoercapaciteit (0,85 liter/seconde volgens EN274) en aangepaste
schroeven t.b.v. afvoerrooster
De verbinding van de Satin Showerwalls op de Satin Showerfloors gebeurt met gekleurde alkoxy siliconen die door Artissan
werden ontwikkeld. Hierdoor bekomen we een waterdichte douche met een strakke look en een minimale naad in dezelfde
kleur als de panelen.
Door het uitzonderlijke lichte gewicht zijn ook grotere afmetingen van de Satin Showerfloor nog steeds eenvoudig te plaatsen
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Voordelen van de ondervulde douchebak:
1. 100% gegarandeerde stabiliteit, ook bij grote afmetingen
2. veel makkelijker om te installeren
3. lichtgewicht

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie

4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

§

Dikte materiaal: 30 mm met tolerantie van ±0,2 mm (volgens UNI en ISO 2286-3)
§ ondervulling met PVC hardschuim
§ aluminium
§ PVC hardschuim
§ aluminium
§ Satin toplaag
Beschikbare breedte: 800 tot 1200 mm
Beschikbare lengte: 800 tot 2500 mm
Maatwerk: prijs op aanvraag
§ mogelijk vanaf 500 x 500 mm
§ Aangepaste positionering van afvoer
§ Aangepaste vormgeving
Kleuren: White, Anthracite, Taupe

5. Technische tekening
§

Standaard vormgeving

500 - 1200 mm
500 - 2500 mm

90 mm

Standaard: 30 mm
Maatwerk 30-150 mm
§

Voorbeelden speciale/aangepaste vormgeving: prijs op aanvraag
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SATIN SHOWERWALL

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Satin Showerwall is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht doch rigide plaat met een verwaarloosbare uitzettingsfactor.
Op deze drager wordt de “Satin”-laag met zijn specifieke structuur aangebracht d.m.v. industriële persverlijming.
De Satin-toplaag is samengesteld uit een HPL, met verduurzaamd acrylaat verwerkt in de toplaag, die zorgt voor uitzonderlijke
eigenschappen:
§ Oppervlak in een hedendaags design met een fluwelen look & feel
§ Unieke waterafstotende werking zorgt voor een minimaal onderhoud
§ Slijtvast en drukvast
§ Dimensionele stabiliteit (minimale uitzetting onder invloed van hitte)
§ Chemisch resistent (o.a. tegen zuren en alkaliden)
§ Kleurvast en UV-bestendig
§ Thermisch isolerend:
§ Geen warmteverlies aan koude muren
§ Minder condensvorming van warm douchewater
§ Warmte van het douchewater verwarmt de doucheruimte optimaal
§ Anti-bacterieel en schimmelwerend

2. Verwerking
§
§

§

Verlijming op dragende muren/wanden met “Masterfix Lijm” volgens lijnpatronen
De verbinding van de Satin Showerwalls op de Satin Showerfloors gebeurt met gekleurde alkoxy siliconen die door Artissan
werden ontwikkeld. Hierdoor bekomen we een waterdichte douche met een strakke look en een minimale naad in dezelfde
kleur als de panelen.
Zichtbare kopse zijden zijn steeds afgewerkt d.m.v. afboording in ABS-band

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes met specifieke hygiënische voorschriften
§ Bv. ziekenhuizen, zorgcentra e.d.
§ Laboratoria en voedingsindustrie

4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

Dikte: 10 mm met tolerantie van ±0,2mm (volgens UNI en ISO 2286-3)
§ 0,6 mm aluminium
§ 8 mm PVC hardschuim
§ 0,6 mm aluminium
§ 0,9-1 mm Satin toplaag
Basislengte: 600 mm / 1000 mm / 1200 mm
Basishoogte: 2650 mm
Kleuren: White, Anthracite, Taupe
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5. Technische tekening
Afgeboorde zichtbare kopse zijde met zacht facet
Toplaag Satin 0,9 -1 mm
Aluminium plaat 0,6 mm
Kern in hardschuim PVC 8 mm
Aluminium plaat 0,6 mm

600/1000/1200 mm
2650 mm

1 afgewerkte zijde
10 mm

25

TECHNICAL ADDENDUM NL

TECHNISCHE FICHE
VELVET COLLECTION
VELVET SHOWERFLOOR

1. Eigenschappen
§

§
§

De drager voor de Velvet Showerfloor is een samengesteld (sandwich) basispaneel met een kern in PVC hardschuim die
dubbelzijdig is afgewerkt met een aluminium plaat.
§ Deze samenstelling zorgt voor een lichtgewicht douchebodem die uitzonderlijk vormvast en solide is.
§ De extra ondervulde douchebak zorgt voor 100% gegarandeerde stabiliteit. Ook bij grote afmetingen.
Op deze drager wordt de Velvet PET-folie met zijn specifieke structuur aangebracht d.m.v. industriële persverlijming.
De Velvet-toplaag bestaat uit een PET-folie die speciaal bewerkt werd voor sanitaire toepassingen en een aantal specifieke
eigenschappen vertoont:
§ Zijdezacht en veerkrachtig oppervlak gecombineerd met dessins van bijvoorbeeld natuurlijke materialen
§ Persoonlijke look behoort tot de mogelijkheden
§ Slijtvast en drukvast
§ Waterafstotende toplaag die ervoor zorgt dat water en zeep niet kunnen hechten
§ Kleurvast en Uv-bestendig

2. Plaatsing
§
§

§
§

De Velvet Showerfloor kan geplaatst worden op chape of een andere stabiele ondergrond.
Optioneel verkrijgbaar:
§ Bijbehorende montageschijven
§ Afvoergarnituur Viega Tempoplex Plus met extra hoge afvoercapaciteit (0,85 liter/seconde volgens EN274) en aangepaste
schroeven t.b.v. afvoerrooster
De verbinding van de Velvet Showerwalls op de Showerfloors gebeurt met gekleurde siliconen die door Artissan werden
ontwikkeld. Hierdoor bekomen we een waterdichte douche met een strakke look en een minimale naad.
Door het uitzonderlijke lichte gewicht zijn ook grotere afmetingen van de Velvet Showerfloor nog steeds eenvoudig te
plaatsen.

Voordelen van de ondervulde douchebak:
1. 100% gegarandeerde stabiliteit, ook bij grote afmetingen
2. veel makkelijker om te installeren
3. lichtgewicht

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes:
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes
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4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

§

Dikte materiaal: 30 mm met tolerantie van ±0,2 mm (vgls. UNI en ISO 2286-3)
§ ondervulling met PVC hardschuim
§ aluminium
§ PVC hardschuim
§ aluminium
§ Velvet toplaag
Beschikbare breedte in mm: 800 tot 1200 mm
Beschikbare lengte: 800 tot 2500 mm
Maatwerk: prijs op aanvraag
§ mogelijk vanaf 500 x 500 mm
§ Aangepaste positionering van afvoer
§ Aangepaste vormgeving
Kleuren:
§
Unicolors: White, Anthracite, Taupe, Light Grey, Dark Grey
§
Caractère: Concrete, Calacatta marble, Emparador Marble, Dark Concrete, Tadelakt
§
Customized: op aanvraag

5. Technische tekening
§

Standaard vormgeving
800 - 1200 mm
800 - 2500 mm

90 mm

Standaard: 30 mm
Maatwerk 30-150 mm

§

Voorbeelden speciale/aangepaste vormgeving: prijs op aanvraag
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VELVET SHOWERWALL

1. Eigenschappen
§
§
§
§

De drager voor de Velvet Showerfloor is een basispaneel in PVC hardschuim met een gewicht van nauwelijks 6 kg/m².
§ Bovendien is dit paneel zeer buigzaam zonder te vervormen.
Op dit paneel wordt de Velvet-toplaag aangebracht d.m.v. industriële rolverlijming.
De Velvet-toplaag is een PET-folie met diverse modificaties voor sanitaire toepassingen.
Deze zorgen voor de uitzonderlijke eigenschappen van de Velvet Showerwall:
§ Oppervlak met lage lichtreflectie in een hedendaags design met een fluwelen look & feel
§ Slijtvast en drukvast
§ Dimensionele stabiliteit (minimale uitzetting onder invloed van hitte)
§ Kleurvast en Uv-bestendig
§ Akoestisch en thermisch isolerend:
§ Geen warmteverlies aan koude muren
§ Minder condensvorming van warm douchewater
§ Warmte van het douchewater verwarmt de doucheruimte optimaal
§ Geen “klank-kast-effect” van spattend water (akoestisch)

2. Verwerking / Plaatsing door Artissan
§
§

§

Verlijming op dragende muren/wanden met Masterfix-lijm volgens lijnpatronen
Verbinding tussen de VELVET Showerwalls
−> verticale verbinding d.m.v. versmelting
−> horizontale verbinding = silicone-arm
De zichtbare kopse zijde is steeds afgewerkt d.m.v. naadloos gebogen toplaag

3. Toepassingen
§

§
§

Particuliere badkamer:
§ Renovatie (over bestaande tegels)
§ Nieuwbouw
Publieke sanitaire ruimtes:
§ Bv. sportclubs, hotels e.d.
Publieke ruimtes

4. Afmetingen en kleuren
§

§
§
§

Dikte: 11 mm
§ 10 mm PVC hardschuim
§ 0,5 mm PET-folie
Basislengte: 600 mm / 1200 mm
Basishoogte: 2650 mm
Kleuren:
§
Unicolors: White, Anthracite, Taupe, Light Grey, Dark Grey
§
Caractère: Concrete, Calacatta marble, Emparador Marble, Dark Concrete, Tadelakt
§
Customized: op aanvraag
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5. Technische tekening
Naadloos gebogen afwerking zichtbare kopse zijde

Toplaag Velvet-folie 0,5mm
PVC hardschuim 10 mm

600 mm/1200 mm
2650 mm

1 afgewerkte zijde
11 mm
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ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
EasyClean is de rode draad doorheen al de Artissan Collections: Acrylic / Soft / Satin / Velvet
§ Maximaal comfort, minimaal onderhoud
§ Optimale oppervlakte afwerking
§ Chemische resistentie
§ Antibacteriële werking
Resultaat: mooi, voor altijd!

ACRYLIC + SMART ACRYLIC COLLECTION
§
§

Na het douchen volstaat het om de Showerfloor en Showerwalls af te spoelen met lauw water. Spoel de wanden altijd af van
boven naar beneden om het resterende schuim of andere bevuilingen te verwijderen.
Een grondige reiniging mag met proper warm water en gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder schurende
bestanddelen. Breng het zeepsop aan met een spons of zachte doek en laat eventueel inwerken in functie van de graad van
vervuiling. Verwijder de zeepresten met proper water om streepvorming te voorkomen na het reinigen. Droog daarna de
Showerfloor en Showerwalls af met een zachte propere doek.

i

De Acrylic Collection is niet 100% krasbestendig. Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponsjes.
Ze maken diepe krassen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis van alcohol, aceton of andere
oplosmiddelen.

SOFT COLLECTION
§
§

§
§

Na het douchen volstaat het om de Showerfloor en Showerwalls af te spoelen met lauw water. Spoel de wanden altijd af van
boven naar beneden om het resterende schuim of andere bevuilingen te verwijderen.
Een grondige reiniging mag met een microvezeldoek, proper warm water en de normale badkamerreinigingsmiddelen die
courant op de markt verkrijgbaar zijn. Na de reiniging steeds met voldoende water naspoelen, zodat er geen resten van
schoonmaakmiddelen achterblijven. Droog daarna de Showerfloor en Showerwalls af met een zachte propere doek.
Bij een zware verontreiniging mogen de Showerfloor en Showerwalls gereinigd worden met CIF en een natte Scotch Brite
schuurspons of met wasbenzine.
Bij een extreme verontreiniging mag ook gebruik gemaakt worden van bleekwater/chloor of hypochloriet.

i

Bij gebruik van de Scotch Brite schuurspons nooit langdurig op een kleine oppervlakte blijven schuren.
De toplaag kan hierdoor verbranden, glanzen of vervormen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis
van alchohol, aceton of andere oplosmiddelen.
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SATIN COLLECTION
§
§
§

§

Het hydrofobe karakter van de Satin Collection is uniek en staat garant voor een minimum aan onderhoud.
Na het douchen volstaat het om de Showerfloor en Showerwalls af te spoelen met lauw water. Spoel de wanden altijd af van
boven naar beneden om het resterende schuim of andere bevuilingen te verwijderen.
Een grondige reiniging mag met proper warm water en gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder schurende
bestanddelen. Breng het zeepsop aan met een spons of zachte doek en laat eventueel inwerken in functie van de graad van
vervuiling. Verwijder de zeepresten met proper water om streepvorming te voorkomen na het reinigen. Droog daarna de
Showerfloor en Showerwalls af met een zachte propere doek.
Bij hardnekkige vlekken mogen de Showerfloor en Showerwalls gereinigd worden met het product 'Chemico" (verkrijgbaar
in grootwarenhuizen). Breng het product aan op een vochtige doek en wrijf er het te reinigen oppervlak mee in. Na een 5-tal
minuten met overvloedig veel water afspoelen en vervolgens droog wrijven met een zachte propere doek. Het gebruik van
Chemico raden wij af voor dagelijks onderhoud. Intens gebruik kan namelijk blinkende vlekken tot gevolg hebben.

i

Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponsjes. Ze kunnen de toplaag aantasten en het unieke
hydrofobe karakter verminderen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis van alcohol, aceton of
andere oplosmiddelen.

VELVET COLLECTION

§
§
§

§

Het hydrofobe karakter van de Velvet Collection is uniek en staat garant voor een minimum aan onderhoud.
Na het douchen volstaat het om de Showerfloor en Showerwalls af te spoelen met lauw water. Spoel de wanden altijd af van
boven naar beneden om het resterende schuim of andere bevuilingen te verwijderen.
Een grondige reiniging mag met proper warm water en gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder schurende
bestanddelen. Breng het zeepsop aan met een spons of zachte doek en laat eventueel inwerken in functie van de graad van
vervuiling. Verwijder de zeepresten met proper water om streepvorming te voorkomen na het reinigen. Droog daarna de
Showerfloor en Showerwalls af met een zachte propere doek.
Voor het reinigen van hardnekkige vlekken kunt u best met water aangelengde alcohol (Ethyl) gebruiken. Gebruik hiervoor een
niet-schurend reinigingsmiddel dat de esthetiek niet kan beschadigen.

i

Vermijd het gebruik van aceton, verdunningsmiddel, trichloorethyleen, ammoniak en het gebruik van
schuurmiddelen, schuursponjes of staalwol die het oppervlak kunnen bekrassen.

i

Tip douchesifon: om een goede afvloeiing van het water te garanderen, dient de sifon regelmatig schoongemaakt
te worden, zodat haren en zeepresten zich niet kunnen ophopen.
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