
Multi TegellijmMulti Tegellijm
Lichte, flexibele tegellijm

 

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 42

VPEVPE 20 kg20 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 20

art.nr.art.nr.

grijs 2856 ◼

VerbruikVerbruik ong. 1,0 kg/m²/mm Laagdikte
4 mm lijmkam: ong. 2,0 kg/m²
8 mm lijmkam: ong. 4,0 kg/m²

ToepassingToepassing Het leggen van keramische wand- en vloertegels■
Binnen- en buiten■
Droog, nat en onder water■
Afdichting in combinatie (AiV) afdichting in verband■
Ondergrondegalisering tot 20 mm■

EigenschappenEigenschappen Hoge hechttreksterkte (C 2)■
Flexibel (S 1)■
Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting■
Zeer lange lijmopentijd (E)■
Hoogwaardige, gebruiksarme universele lijm■

Technische gegevensTechnische gegevens
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Doorbuiging > 2,5 mm (S 1)

Schudmaat ong. 1,2 kg/dm³

Waterdosering 7,0 l / 20 kg (35 gew.-% uit lijm en egaliseerspachtel 40
gew.-% als gietlijm voor vloeren)

Egaliseerspachtel Tot 20 mm

Beloopbaar Na 12 uur

Belastbaarheid (20 °C) Na 2 dagen

Lijm laagdikte Tot 15 mm

Open lijmtijd ong. 30 min

CertificatenCertificaten Certificaat 220009391-12 met 40% water toegevoegd conform DIN EN 12004, MPA DortmundCertificaat 220009391-12 met 40% water toegevoegd conform DIN EN 12004, MPA Dortmund

Certificaat220009390-12 met 35% water toegevoegd conform DIN EN 12004, MPA DortmundCertificaat220009390-12 met 35% water toegevoegd conform DIN EN 12004, MPA Dortmund

Rapport 230009007-12 classificering brandgedrag conform DIN EN 13501-1, MPA DortmundRapport 230009007-12 classificering brandgedrag conform DIN EN 13501-1, MPA Dortmund

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Betofix R4 EM Betofix R4 EM  (1086) (1086) [basic][basic]

Remmers tegel-voegmortelRemmers tegel-voegmortel

Remmers vloeregalisatieRemmers vloeregalisatie

Remmers afdichtingsmortelsRemmers afdichtingsmortels

Remmers voegkittenRemmers voegkitten

Primer Hydro F Primer Hydro F (2842)(2842)

Dekvloer/chape Snelcement Dekvloer/chape Snelcement (2814)(2814)

Onkoppelingsmat Onkoppelingsmat (4301)(4301)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
Ondergrond egaliseren.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).

■

VoorbereidingVoorbereiding VermengenVermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa
vermengen.
Rijptijd ca. 3 minuten
Aansluitend de massa met een geschikt mengapparaat langzaam kort doormengen.
*Natuurlijke vulstoffen leiden tot geringe afwijkingen in de waterdosering. De juiste
waterdosering is afhankelijk van het ondergrond en laagdikte.

■

VerwerkingVerwerking RichtlijnenRichtlijnen
Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C
verwerken.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en
verhardingstijden.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)■
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Ter verhoging van de hechttreksterkte een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.
Materiaal direct met een aangepaste tandkam uitkammen.
Het te verlijmen materiaal in de verse lijmlaag leggen en aandrukken,
De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.
Voegen vrijwaren van mortelresten.

ong. 3 uur

ApplicatieApplicatie Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.
Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse
mortel.
Bij vloeren met vloerverwarming een gesloten lijmlaag van 2 mm onder de tegels
aanbrengen om de functionaliteit te waarborgen.
Bij het plaatsen op een bestaande, vaste oude bekleding eerst een schraaplaag
aanbrengen.

OpmerkingOpmerking Chromaatarm conform RL 2003/53/EG
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve
luchtvochtigheid verkregen
Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Mixer, mengspiraal, speciekuip, spaan, lijmkam, troffel.

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten
worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in
de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Prestatieverklaring PrestatieverklaringPrestatieverklaring
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CE-markering

Remmers BVRemmers BV
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

12
GBI P 20-2GBI P 20-2
EN 12004: 2007 + A1: 2012
28562856

Lijmen voor tegels - eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

Brandklasse:  E
Hechttreksterkte na droge belasting:      ≥ 1,0 N/mm²
Hechttreksterkte na waterbelasting:              ≥ 1,0 N/mm²
Hechttreksterkte na warmtebelasting: ≥ 1,0 N/mm²
Hechttreksterkte na vorst-dooi belasting: ≥ 1,0 N/mm²

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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