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Toepassingen
Voor het binnens- en buitenshuis leggen en bevestigen van
tegels, vloertegels, marmer, leisteen, gevelstenen, grootformaat
tegels, natuursteen, splijttegels, tegelstenen, glaswolplaten,
rockwool platen, kunststof fineer, betonstenen, tuinstenen
enzovoort. Zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

Ondergrond
Betonelementen, lichtgewicht gasbeton, gepleisterde muren,
gasbeton, Yton, pleisterplaat, Siporex, waterbestendige multi-
plex, geverfde oppervlakken, vinylvloeren, oude tegels of
plavuizen, in zwembaden, koelcellen en overal waar veel
rekkracht, flexibiliteit en schuifkracht vereist zijn. Gietbetonnen
muren en vloeren die ouder zijn dan 2 maanden. Estriklagen die
ouder zijn dan 2 weken en volgens de huidige richtlijnen zijn
gelegd. Lichtgewicht gasbetonelementen (max. vochtgehalte
4%). Volg de instructies van de fabrikant.

Voorbehandeling
De onderlaag moet vóór het lijmen vast en vrij van stof, vuil, olie,
vet, was en andere oplosmiddelen zijn. Om kalk, vet en zeep-
resten te verwijderen gebruikt u LIP Tegelreiniger/LIP Diepe
reiniger.
Een sterk zuigende ondergrond, bijv. onbehandeld gasbeton,
moet worden voorbehandeld met LIP Primer 54
in de verhouding 1 deel primer en 10 delen water. In vochtige
zones moeten de aanwijzingen voor LIP Systeem voor natte
ruimten en LIP VS 30 Waterdichtmakend membraan worden
opgevolgd.

Gebruiksaanwijzing
Meng onder stevig doorroeren 15 kg LIP Multi Tegellijm Light
met water totdat er een smeuïg geheel zonder klonten ontstaat.
Laat deze massa 5 minuten staan en roer dan nogmaals. Het
mengsel moet binnen 1,5 uur na bereiding worden gebruikt.

Waterhoeveelheid
Muurconsistentie: ca. 7,5-8,5 l per 15 kg
Vloerconsistentie: ca. 8,5-9,0 l per 15 kg
Licht vloeibaar kleefmiddel: ca. 10,0 l per 15 kg
Plamuurconsistentie: ca. 9,0 l per 15 kg.
Kan geplamuurd worden in laagjes met een dikte van max. 20
mm.
Breng LIP Multi Tegellijm Light aan op de onderlaag met de
gladde kant van een lijmkam en trek vervolgens de gekartelde
kant van de lijmkam door de lijmlaag. Druk en draai de tegels in
de vochtige lijmlaag totdat minimaal 80-100% van de achterzi-
jde van de tegels met lijm bedekt is. Til regelmatig een tegel van
het oppervlak om de lijmdekking en kleefkracht te controleren.
Afhankelijk van de absorptiecapaciteit van de ondergrond kunt u
de tegels tot ongeveer 30 minuten na het aanbrengen nog
loshalen. Opgedroogde lijm in de voegen kan tot kleurverschillen
in het voegvulsel leiden. Als de lijm wordt gebruikt voor dunne
tegels, kunt u de lijmlaag het beste eerst gladstrijken.

Reinigen
Eventuele lijmresten op het tegeloppervlak en in naden die
moeten worden gevoegd, verwijdert u eenvoudig vóór uitharden
door schrapen met een zware pen en wassen met water. U kunt
uw handen en de gebruikte gereedschappen reinigen met water.
Gebruik bij voorkeur warm water.

Dekking 
Ca. 0,7 kg. per m2 per laag van 1 mm dik.

LIP Multi Tegellijm Light moet op een droge plaats worden
bewaard. Afhankelijk van de vochtigheid, temperatuur
enzovoort, kunt u de tegelwand na minimaal 8 uur voegen. Voor
het voegen worden LIP Voegproducten aanbevolen. Zie voor
meer informatie www.lip.dk

Waarschuwingslabels
Plaatselijk irriterend: (Xi). 
Bevat: Calciumoxide.
Bij menging met water wordt 
calciumhydroxide gevormd. 
Deze stof kan de huid en de
ogen aantasten. Dit product 

bevat minder dan 2 mg. in water 
oplosbaar chromaat. Kan op een 
droge plaats onbeperkt worden 
bewaard. R36/37 Irriterend voor 
de ogen en de ademhalings-
wegen. R41 Gevaar voor ernstig 
oogletsel. S2 Buiten bereik van 
kinderen bewaren. S22 Stof niet 
inademen. S26 Bij aanraking 
met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk 
een arts raadplegen en deze instructies tonen.

Aanvullende informatie
Blad met veiligheidsgegevens

Technische gegevens
Bedrijfstemperatuur: +5 °C - +30 °C

Mengverhouding: 5 kg LIP Multi Tegellijm LIGHT voor
2,5-3,3 liter water

Gebruikstijd: Ca. 90 minuten (20 °C)

Opentijd: 30-40 minuten (20 °C)

Beloopbaar: Op zijn vroegst 8 uur, afhankelijk van
temperatuur en vochtinhoud en absor-
berend vermogen van ondergrond

Voegen: Op zijn vroegst 8 uur, afhankelijk van
temperatuur en vochtinhoud en absor-
berend vermogen van ondergrond

Houdbaarheid: Ten minste 12 maanden in
ongeopende verpakking

*70% groter dekkend in vergelijking met gangbare tegellijm

*90% minder stof in vergelijking met gangbare tegellijm

Certificeringen 
DS EN 12004/2: C2 TE S1

Kleuren
Grijs

Algemeen
LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en
externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande productinforma-
tie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene
instructies, ervaringen en normen binnen de plaatselijke bouwind-
ustrie. LIP-producten zijn gegarandeerd vrij van fabricagefouten en
geschikt voor het aangegeven doeleinde. LIP heeft geen invloed op
de werkomstandigheden of -procedures en kan daarom geen
enkele aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden. Zie voor overige
informatie lip.dk of neem contact op met de technische service van
LIP op telefoonnummer: +45 64 42 13 30. 64 42 13 30.


