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   ELASTI  MULTI  Special 104
   Universele elastische mortellijm voor tegels

 
Eigenschappen:  Mortellijm voor het verlijmen van  keramische tegels, fabrieksklaar in de vorm van een droge mengeling van 
   bindmiddelen, mineralen en additieven. Na verwerking vormt het een homogene massa om dunlagig aan te  
   brengen. Na verharding vorst- en waterbestendig. Karakteriseert zich door zijn hoge elasticiteit, hechting en  
   breed toepassingsgebied.
 
Toepassing:  De mortellijm wordt gebruikt voor het verlijmen van alle soorten keramische wand- en vloertegels (glazuur,  
   terracotta, klinker, gres) alsook grootformaat tegels zowel op stabiele als lichte onstabiele ondergronden,  
   goede en zwak hechtende, binnen- (en bij gebruik van vorstvrije tegels) ook buitentegels, hierin ook terassen  
   en balkonnen (met een val: > 2 % ). Kan ook gebruikt worden voor het verlijmen van natuursteen (uitgezon- 
   derd marmer) nadat gecontroleert is of er geen verkleuring plaatsgrijpt. Ondergronden kunnen zijn: gewone  
   beton, lichte beton-kleine steentjes, gasbeton, cement- en kalk-cement pleisters, draagpleisters uit kalk, 
   gipspleisters, vaste gemonteerde gips-karton platen en gips-vezel platen, cement dekvloeren en anhydride  
   vloeren met vloerverwarming, oude vloeren van keramische tegels, binnen asphalt, vaste vezel wandplaten, 
   oppervlakken belegd met vloeibare folie of dichtingsmortels.
 
Technische parameters: Samenstelling: Portland cement, minerale bijvulling, modificatie middelen 
   Volume dichtheid: +/- 1,60 gr/cm³ 
   Mortelklasifikatie volgens: PN-EN 12004:2002/A1 2003:C2TE 
   Hechtbaarheid na 28 dagen op normatieve betonnen ondergrond: ≥ 1,0 Mpa 
   Hechting na open droging : 30 minuten na 28 dagen: ≥ 0,5 Mpa 
   Afvloeiing: ≤ 0,5 mm 
   Temperatuursweerstand na verharding: van -30 ºC tot +70 ºC 
   Gehalte aan oplosbare chroom VI : ≤ 0,0002 %
 
Uitvoeringsgegevens: Grondeermiddelen: PRIM W301, PRIM 300 
   Gebruikstemperatuur (lucht, ondergrond, materiaal): van +5 °C tot +25 °C 
   Waterproportie : +/- 7,0 l water op 25 kg droge stof 
   Tandgrootte van de pallet: van 3 tot 10 mm 
   Maximale dikte van de mortel : 5 mm 
   Verwerkingstijd na aanlenging met water: +/- 2 h (temp. +20 °C) 
   Tijd voor het aanbrengen van de tegel op de lijm: tot 30 minuten 
   Korrigeertijd op reeds gelegde tegels: tot 20 minuten 
   Mogelijkheid tot betreden van geplaatste tegels: na 24 h 
   Mogelijkheid tot voegen van de tegels: na 48 h 
   Verbruik: +/- 1,3 kg/m² bij laagdikte van 1mm lijm 
 
Lengt zijkant tegel Tandgrootte pallet (1) Verbruik (2)

tot 5 cm 3 mm 1.4 kg/m2

van 5 tot 10 cm 4 mm 1.9 kg/m2

van 10 tot 20 cm 6 mm 2.9 kg/m2

meer dan 20 cm 8 mm 3.9 kg/m2

10 mm 4.9 kg/m2

 
(1) bij tegels met een sterk geprofileerde achterkant tandgrootte vergroten 
(2) bij aanbrengen van de lijm, tevens op de tegel vergroot het verbruik met 0.4 à 0.8 kg/m2 
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Voorbereiding  Elke ondergrond dient op de juiste manier voorbereid te zijn, de juiste draagkracht bezitten, vaste en gelijk- 
ondergrond:  vormige struktuur alsook vlak te zijn en vrij van stof, vet, smeermiddelen, antikleefmiddelen, verfresten ... . 
   Onstabiele delen en ondergrondresten met een slechte hechting dienen verwijderd te worden. Betonnen  
   ondergronden binnenshuis dienen minstens 3 maanden geplaatst te zijn, pleisters alsook dekvloeren van  
   cement minimum 4 weken, en anhydryde dekvloeren minstens 2 weken. Anhydryde dekvloeren dienen voor- 
   geslepen en afgestoft te worden. Oneffenheden in de ondergrond dienen geniveleerd te worden. Voor  
   onvlakke delen van de ondergrond wordt aanbevolen deze uit te vlakken met zelfnivellerende chappe. Voor  
   ondergronden met een sterke en ongelijkmatige vochtopname (bv. gasbeton, gips-karton platen) alsook stof- 
   ferige ondergronden wordt aanbevolen deze te voorzien van een grondlaag Prim W 301. Zanderige of krijtach- 
   tige ondergronden wordt aanbevolen deze te verwijderen. Voor binnen dekvloeren van gegoten asfalt wordt  
   aanbevolen deze in te smeren met Prim 300.
 
Voorbereiding product: De droge stof wordt geleidelijk in een troffel of emmer aangebracht dewelke voorzien is van het juiste aantal  
   liter zuiver, lauw water terzelfdertijd roerend ofwel met de hand ofwel met een mixer op lage toerental tot dat  
   er een homogene massa ontstaat zonder klonters. 5 minuten rijpingstijd en vervolgens opnieuw mengen.  
   Indien er een noodzaak bestaat om de droge massa gedeeltelijk te gebruiken, dient deze droge massa eerst  
   goed gemengd te worden omdat er een mogelijkheid bestaat dat, tijdens het transport, er een scheiding van de  
   componenten ontstaat. Verharde massa NIET aanlengen met water alsook NIET mengen met nieuw materiaal.
 
Gebruiksaanwijzing: De voorbereidde massa aanbrengen op een stalen pallet en d.m.v een rechte hoek een dun laagje aan- 
   brengen op de ondergrond, daarbij sterk aandrukkend. Daarna wordt het aangeraden een dikkere laag aan te  
   brengen en deze met een getande pallet naar zich toe te trekken waarbij de pallet met de ondergrond een  
   hoek dient te vormen van 45 - 60°. Oppervlakte van de aan te brengen mortel dient gekozen te worden in func- 
   tie van de te verlijmen tegels zodat de tijd van open droging NIET overschreden wordt. Kan gekontroleerd  
   worden door aanraking met de vinger, indien de lijm niet blijft plakken aan de vinger is de ”open drogings-tijd”  
   overschreden en dient men de lijm te verwijderen en nieuwe aan te brengen. De tegels worden op zo een  
   manier aangebracht dat de volgende zo dicht mogelijk tegen de vorige aangebracht wordt en daarna verschuift  
   men deze om de juiste voeg te bekomen. Het is NIET aanbevolen om de tegels te bevochtigen voor het aan- 
   brengen. Tegels goed aandrukken en eventueel met een rubberen hamer aankloppen zodat minimum 70 %  
   van de mortellijm de tegel bedekt. Grote tegels, bv. groter dan 30 x 30 dienen zo gelegd te worden dat ze voor  
   minimum 90 % bedekt zijn. Alle tegels die buiten aangebracht worden of op plaatsten die altijd vochtig zijn  
   alsook op ondergronden die intensief geexploiteerd worden, dient zo verlijmd te worden dat de voledige  
   tegel tegen de mortellijm aangedrukt wordt. Om dit te bereiken dient de tegel tevens op de volledige achterkant  
   door een dun laagje lijm met konstante dikte, ingelijmd te worden met in achtname dat alle profielen ingelijmd 
   zijn. Breedte van de voeg dient gekozen te worden volgens de lokatie van de vloer en de grootte van de tegel. 
   Bij binnenshuis vloeren neemt men: min. 2 mm bij een zijdelinkse lengte van de tegel tot 10 cm, 2 - 6 mm bij  
   tegels van 10 - 25 cm, 4 - 8 mm bij tegels van 25 - 30 cm. Bij vloeren buiten, afhankelijk van de kleur van de  
   tegel en de zoninwerking dient de opgegeven dikte met 50 à 80 % verhoogd te worden. Voor de verharding  
   dient men lijmoverschotten tussen de voeg uit te krabben en de tegel met water af te vegen. Bij klinker  
   tegels, niet sneller dan 4 dagen na het voegen, wordt het aanbevolen om HYDROMUR  W 1010 aan te  
   brengen. Gevels blootgesteld aan regen dienen tot de tijd van impregnatie, afgeschermd te worden.
. 
Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na de gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:  Zakken van 25 kg, 48 zakken per pallet.
 
Opslag:   12 maanden vanaf de produktiedatum op droge plaatsen en in originele verpakking.
 
Gevaren:  Na aanlenging met water bekomt men een alkalische reactie. Vermijden van kontakt met huid, en ogen 
   beschermen. In geval van kontakt met ogen, onmiddellijk wassen met zuiver water en de hulp van een dokter  
   inroepen.
 
Toelating:  PN-EN 12004:2002 / A1:2003 “ Tegellijmen. Definitie en technische eisen.
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Algemene voorwaarden: De inhoud van de technische fiche is met grote zorg samengesteld en is het resultaat van studie, tests en  
   ervaring rekening houdend met de stand van de techniek.  
   De gegeven inlichtingen dienen opgevat te worden als een algemene productomschrijving. Ze houden  
   geen contractuele garantie en verbintenissen in voor AXO Industries in het kader van concreet gebruik van  
   het betreffende product. AXO Industries verleent geen garantie naar functionaliteit of resultaat.  
   In alle gevallen en zeker bij twijfel in het kader van concreet gebruik is het aangewezen dat de klant zich richt  
   tot AXO Industries voor specifieke toelichting of advies. AXO Industries, dan wel haar leverancier behouden  
   zich het recht voor om wijzigingen aan de technische fiche aan te brengen, zonder voorafgaandelijke  
   mededeling. Er rust op de klant een verificatieplicht.


