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Toepassingen

Multi Tegellijm Grijs is een speciale, zeer flexibele
tegellijm op cementbasis. De lijm is waterbestendig,
vorstbestendig en anorganisch (rot niet).
LIP Multi Tegellijm is getest volgens internationale
standaards. CE: C2E S1

Toepassingen
Leggen en bevestigen van tegels, vloertegels, marmer,
mozaïektegels, leisteen, gevelstenen, glaswol platen,
rockwool platen, kunststof fineer, enzovoort. Op:
Betonelementen, samengesteld beton, gepleisterde
muren, gasbeton, Siporex, pleisterplaat, waterbestendig
multiplex, geverfde oppervlakken, vinylvloeren, oude
tegels, in zwembaden, koelcellen en overal waar veel
reken schuifkracht vereist is.
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 4-8%). Volg de
instructies van de fabrikant.

Technische gegevens
CE-classificatie: C2 E S1
Bedrijfstemperatuur:
+5 °C - +30 °C
Mengverhouding:

Gebruiksaanwijzing

Strooi al roerend 5 kg LIP Multi Tegellijm in ongeveer
1,6 liter water. Laat het mengsel ongeveer 5 minuten staan
en roer het vervolgens goed door. De lijm is nu klaar voor
gebruik. Het mengsel moet binnen 5 uur na bereiding
worden gebruikt.
Voordat u LIP Multi Tegellijm aanbrengt, moet de ondergrond vuilen stofvrij worden gemaakt. Zo verkrijgt u een
optimale kleefkracht. Breng LIP Multi Tegellijm met de
gladde kant van een lijmkam op de ondergrond aan en
trek vervolgens de gekartelde kant van de lijmkam door
de lijmlaag. Druk en draai de tegels in de vochtige lijmlaag
totdat 80-100% van de achterzijde 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 15 minuten na het aanbrengen nog loshalen. Lijmresten op de tegels en in de
voegen moeten worden verwijderd voordat deze opdrogen. Opgedroogde lijm in de voegen kan leiden tot
kleurverschillen in het voegvulsel. Als de lijm wordt
gebruikt voor dunne tegels, kunt u de lijmlaag het beste
eerst gladstrijken.

Dekking
Ca. 2,5 kg per m2.

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 ademhalingswegen. 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.

5 kg LIP Multi Tegellijm Wit
voor 1,4 liter water.
Gebruikstijd:

Ca. 5 uur bij 18-20 °C

Opentijd:

Ca. 15-30 min bij 18-20 °C

Beloopbaar:

Na 1-2 dagen.

Voegen:

Na 1-2 dagen.

Treksterkte, beton:

Ca. 2,2 N/mm2*

Treksterkte, glazuur:

Ca. 2,2 N/mm2*

Treksterkte, vinyl:

Ca. 2,7 N/mm2*

Treksterkte, geverfd beton: Ca. 1,8 N/mm2*
Elasticiteit:

1,6 mm per lopende meter*

Bewaren:

Wanneer het product droog
wordt bewaard, is de houdbaarheid onbeperkt

* Volgens tests uitgevoerd door Deens Technologisch
Instituut / Niels Bohr Instituut
LIP Multi Tegellijm moet op een droge plaats worden
bewaard. Afhankelijk van de vochtigheid kunt u de
tegelwand na minimaal 24 à 48 uur voegen.
Voor het voegen worden LIP Voegproducten aanbevolen.
Zie voor meer informatie www.lip.dk.

Algemeen
LIP-producten worden voortdurend onderworpen aan interne en externe kwaliteitscontrole. Naast de bovenstaande
productinformatie verwijzen we naar de landelijke bouwvoorschriften, algemene instructies, ervaringen en normen
binnen de plaatselijke bouwindustrie. 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.

Kleuren

Aanvullende informatie

Grijs en wit

Blad met veiligheidsgegevens.

LIP -Als er op kwaliteit wordt gebouwd!
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5 kg LIP Multi Tegellijm Grijs
voor 1,6 liter water.
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