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fermacell flexibele tegellijm

Voor verlijming in dun- en middelbed

Toepasbaarheid
fermacell Flexibele tegellijm is een met kunststof veredelde tegellijm voor dun- en
middelbed verlijming van keramische tegels, grestegels, strengeperstegels, natuurstenen
en mozaïeken.

Producteigenschappen
fermacell Flexibele tegellijm heeft de volgende eigenschappen:
 Goedgekeurd voor fermacell afdichtingssysteem.

o Conform de Europese klasse EN 12004 C2TE.

 Zowel binnen als buiten toepasbaar.
o Voor wanden en vloeren, tegels op tegels, dubbelhard gebakken tegels, en geschikt
voor vloerverwarming.
o Waterbestendig, vorstbestendig, afbindend met water, stabiel en bestand tegen
veroudering.
o Soepel en goed uitsmeerbaar, voor verlijming in dun- en middelbed.
o Hechting van> 1,0 N/mm2 (EN 1348), conform de “Deutsche Bauchemie e.V.” normen
op het gebied van flexibele tegellijmen.

 Veelzijdigheid
o Geschikt voor fermacell Powerpanel H2O en fermacell Gipsvezelplaten.
o Geschikt voor gladde en vlakke ondergronden.

Voorbereiding
De ondergrond moet stevig, stabiel en vrij zijn van scheuren. Vuil, stof, vet, olie en
verfresten moeten worden verwijderd. Cement- en gipsondergronden dienen met
fermacell Diepgrond te worden voorbewerkt. Conform de eisen m.b.t. de
vochtbelastingsklassen dient het fermacell afdichtingssysteem te worden gebruikt.

Verwerking
Meng de fermacell Flexibele tegellijm in een schone emmer. Het is aan te bevelen om een
mixer van 600 rpm te gebruiken. Niet meer tegellijm mengen dan binnen ongeveer 30
minuten kan worden verwerkt. Dilatatievoegen mogen niet met de tegellijm worden
overbrugd.
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Technische producteigenschappen
Dikte lijmlaag Tot max. 10 mm
Mengverhouding 25 kg tegellijm (poeder) met ca. 7,0 liter water
Rijptijd Ca. 3 minuten
Verwerkingstijd Ca. 2 uur
Verwerkingtemperatuur +5˚C tot 25˚C
Temperatuurbereik -20˚C tot +80˚C
Open tijd Ca. 30 minuten
Begaanbaar Na ca. 24 uur
Voegen Na ca. 24 uur
*korte inwerking van vorst bij transport en opslag schaadt de fermacell voegenlijm niet.

Logistieke gegevens
Artikelnummer 79114
UAC-code 4007548 005463
Douanetariefnummer 38245090
Gewicht per zak 25 kg
Zakken per pallet 42 zakken
Gewicht per pallet Ca. 1070 kg

Algemene informatie
De tegellijm reageert alkalisch met vocht/ water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij
aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts
raadplegen.


