
SLP Fix SLP Fix 
- Lijmmortel SLP -- Lijmmortel SLP -
Lijmmortel voor SLP-Platen

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 36

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 25 kg25 kg

Verpakkingstype papieren zak

Verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

antiekwit (eigen kleur) 0513 ◼

VerbruikVerbruik Ca. 1,2 kg/m²/mm laagdikte, ca. 6-7 kg/m² incl. egalisatie

ToepassingToepassing Voor het verlijmen en als wapeningsmortel voor bijv. calcium-silicaat-platen, namelijk
voor het Remmers SLP-systeem

■

Minerale bouwmaterialen en ondergronden, geschikt om te stucen■

EigenschappenEigenschappen Aangepast capillair remmend■
Bevat geen minerale vezels■
Lange open lijmtijd■
Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting■
Waterdicht■

Technische gegevensTechnische gegevens Schudmaat Ca. 1,5 kg/dm³

w 0,0789 m³/m³

w 0,257 m³/m³

Warmtegeleiding λ 0,93 W/(m∙k)

Waterdosering Ca. 7,5 l/25 kg

AW-waarde /
wateropnamecoëfficiënt

0,0085 kg/(m²s ) / 0,51 kg/(m²h )

Waterdampdiffusie µ 35

Maximale korrelgrootte 0,5 mm

80

sat

0,5 0,5
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De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

SP Levell SP Levell (0401)(0401)

SLP CS 25 / CS 30 / CS 50 SLP CS 25 / CS 30 / CS 50 (0273)(0273)

SL Fill Q2 SL Fill Q2 (2996)(2996)

SL Fill Q3 SL Fill Q3 (2997)(2997)

SLP CS K SLP CS K (0276)(0276)

SLP CS L SLP CS L (0277)(0277)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Ondergrond vereistenOndergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

VoorbereidingenVoorbereidingen
Ondergrond mat vochtig voornatten.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.
Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en
oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

■

VoorbereidingVoorbereiding VermengenVermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen
totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

■

VerwerkingVerwerking

Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.
Een schraaplaag wordt aanbevolen als een voorbereidende stap.
Het materiaal met een plakspaan (getand, 4560) verticaal op de ondergrond aanbrengen.
Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.
Volledig dekkend verlijmen.

RichtlijnenRichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en
verhardingstijden.

■

Verwerkingstijd (+20 °C)Verwerkingstijd (+20 °C)
Ca. 60 minuten

■

ApplicatieApplicatie Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse
mortel.
Wachttijd tussen het verkleven en het spachtelen is minstens 24 uur.

OpmerkingOpmerking Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!
Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging
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Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Menggereedschap, vlakspaan, getande spaan, 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.

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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