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FLEX BOUW- EN TEGELLIJM
R34 FLEX BOUW- EN TEGELLIJM

TESTRAPPORTEN EN CERTIFICATEN
› voldoet aan de volgende Europese normen:
- DIN EN 12002 Mortels en lijmen voor tegels en elementen (Bepaling van vervorming)
- DIN EN 12004 Mortels en lijmen voor tegels en elementen (Classificatie van tegellijmen)
- DIN EN 1348
Mortels en lijmen voor tegels en elementen (Bepaling van de hechtsterkte)
- DIN EN 1346
Mortels en lijmen voor tegels en elementen (Bepaling van de open tijd)
- DIN EN 1308
Mortels en lijmen voor tegels en elementen (Bepaling van de stroefheid)
- Toepasbaarheid Richtlijn voor Flexmortel, Deutsche Bauchemie
› kwaliteitssysteem van de onderneming gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015

TOEPASSINGSVOORBEELD

R34 flexibele bouw- en tegellijm, opgebracht met een lijmkam

EIGENSCHAPPEN
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

kunststof gemodificeerde flexibele bouwlijm op cementbasis
gebruiksklaar, wordt slechts met water gemengd
geschikt voor binnen en buiten
zeer goede aanhechting op vrijwel elke stabiele ondergrond
eenvoudige verwerking, ook boven het hoofd
voor bouw en industrie
dampdoorlatend en waterdicht
lang verwerkbaar
bijzonder geschikt als flexibele tegellijm
voor fijn keramiek en natuursteen kan R34 FLEX BOUW- EN TEGELLIJM ook met witte cement worden geleverd

TOEPASSINGEN
›
›
›
›

flexibele dunbedlijm voor keramische wand- en vloertegels, zowel binnen als buiten
verlijmen van conusdoppen in sparingen en gains bij prefabbeton
verlijmen van isolatieplaten, steenstrips etc.
verlijmen van natuursteen en marmer (alleen R34 wit)

FLEX BOUW- EN TEGELLIJM

TECHNISCHE GEGEVENS

VERWERKING
R34

TYPE
Laagdikte

mm

1–3

Waterdosering

%

20

Verwerkingstijd ca.

min

Verbruik ca.

kg/(m · mm) 2,0

45
2

grijs

Kleur
Hechtsterkte conform DIN EN 1348
Droge opslag*

28 d

N/mm2

2,0

Natte opslag*

28 d

N/mm2

1,4

Warme opslag*

28 d

N/mm2

2,0

28 d

2

1,2

Vorst- en dooi opslag*

N/mm

*Normwaarde 0,5 N/mm2
Bepaling van de ‘open tijd’ conform DIN EN 1346
Verwerking van keramische tegels
10 min hechttreksterkte 28 d*

N/mm2

1,8

20 min hechttreksterkte 28 d*

N/mm2

1,3

30 min hechttreksterkte 28 d*

2

1,0

N/mm

*Normwaarde 0,5 N/mm2
Bepaling van de afschuiving conform DIN EN 1308
Afschuiving*

mm

0

*Normwaarde 0,5 mm
Vervorming conform DIN EN 12002
Kracht

28 d

N

13

Doorbuiging

28 d

mm

2,2

ONDERGROND VOORBEREIDEN
Reinigen en opruwen: Werk op een vorstvrije
en schone ondergrond. Losse en aanhechting
beperkende substanties zoals cementhuid, olie
en vet verwijderen. Hechtvlakken stofvrij maken
met een stofzuiger (NIET bezemen). Hechtsterkte ≥ 1,5 N/mm² aantonen.
Voorstrijken: Sterk zuigende ondergrond voorstrijken met COMPAKTA Bouwdispersie (zie
aparte documentatie).
Uitvlakken: Onvlakheden vooraf uitvullen met
PAGEL® MS05 Spachtelmortel conform de aanwijzingen in het productblad.
Non-ferro metalen: Cement en cementgebonden bouwstoffen kunnen non-ferro metalen
zoals bijvoorbeeld aluminium, koper en zink
aantasten. Dit kan tot zichtschade en onthechting leiden. Raadpleeg onze technische dienst.
MENGEN
De mortel is gebruiksklaar en behoeft nog
slechts met drinkwater gemengd te worden. De
minimale en maximale waterdosering staan op
de zakken vermeld.

Opmerking: Alle tests op de zowel de verse als uitgeharde
mortel vonden plaats bij 20 °C ± 2 °C. Hogere en lagere
temperaturen leiden tot afwijkende morteleigen-schappen
en testresultaten.

Geschikte mengers: Gebruik dwangmengers.
Dit zijn handmengers met een dubbel roerwerk
of panmixers met tenminste drie roterende armen. Meng bij een laag toerental, circa 50-60
omwentelingen per minuut. Houd u aan de
voorgeschreven mengtijd.

Tenminste 12 maanden. Koel, droog en
vorstvrij in originele verpakking.
25-kg-zakgoed op europallet 1.000 kg
Verpakking:
Gevarenklasse: Geen gevaargoed. Zie verpakking.
ZP1
GISCODE:

Handmenger: Doe 85-90 % van de maximale
hoeveelheid water in een speciekuip of emmer
en voeg daarna de mortel toe.

Opslag:

Benodigde kamvertanding voor fijn keramische
producten:
Zonder rugprofiel
Tegelformaat Vertanding
Mozaïek
3 mm
tot 10 x 10 cm
4 mm
tot 20 x 20 cm
6 mm
va. 20 x 20 cm
8 mm

Met rugprofiel
Tegelformaat Vertanding
Mozaïek
–
tot 10 x 10 cm
6 mm
tot 20 x 20 cm
8 mm
va. 20 x 20 cm
8 mm

Panmixer: Doe de mortel in de menger en voeg
daarna 85-90 % van de maximale hoeveelheid
water toe. Doe dit gelijkmatig terwijl de menger
draait. Mengtijd eerste fase minimaal 3 minuten.
Vervolgens van het restant van het aanmaakwater zoveel toevoegen als nodig om de juiste
consistentie te verkrijgen. Doe dit in kleine
stapjes terwijl u nog minimaal 2 minuten doormengt. Gebruik nooit meer dan de maximaal
genoemde waterhoeveelheid.
Mengtijd: Minimaal 5 minuten in 2 fasen; zie
boven. De exacte mengtijd en totaal benodigde
waterhoeveelheid zijn onder andere afhankelijk
van de temperatuur, luchtvochtigheid, mengvolume en de mengintensiteit van de gebruikte
menger.
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Consistentie: Na het mengen is de mortel plastisch
en klaar voor verwerking. Binnen de aangegeven
grenzen kunt u door aanpassing van de waterhoeveelheid de mortel droger of plastischer maken.
VERWERKEN
Hechtbrug: Sterk zuigende ondergrond voorstrijken
met COMPAKTA Bouwdispersie (zie aparte documentatie).
Flexibele bouwlijm R34 verwerken op een droge ondergrond. R34 met behulp van een lijmkam over het
oppervlak verdelen. Maak niet meer mortel aan als in
45 minuten kan worden verwerkt. Tegels met een
licht schuivende beweging in het mortelbed plaatsen
en aandrukken. Afvoegen na 24 uur.

Mengwater: Drinkwaterkwaliteit
TENSLOTTE
Verwerkbaarheid: alle genoemde morteleigenschappen zijn verkregen bij een temperatuur van
20 °C ± 2 °C. Hogere en lagere temperaturen leiden
tot afwijkend gedrag. Hogere temperaturen verhogen
de plasticiteit en bekorten de verwerkings- en uithardingstijd. Lagere temperaturen verminderen de
plasticiteit en verlengen de verwerkings- en uithardingstijd. Afhankelijk van de temperatuur dient de
consistentie binnen de genoemde waterbandbreedte
aangepast te worden.

Verwerkingstemperatuur: +5 °C. bis + 35 °C.
(lucht- mortel- en constructietemperatuur). Binnen
deze grenzen zijn zoninstraling, windsterkte en luchtvochtigheid van invloed op de verwerkbaarheid en
kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk maken.
Raadpleeg bij twijfel onze technische dienst.

De specificaties vermeld in dit merkblad, alsmede de genoemde toepassingen en aanbevelingen, zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring.
Ze zijn vrijblijvend en leiden nooit tot aansprakelijkheid jegens derden. De verstrekte informatie vrijwaart klanten en gebruikers er niet van de
producten en de voorziene werkwijze te onderzoeken op geschiktheid voor het betreffende doel. De opgegeven waarden werden verkregen
volgens de normen waarnaar wij verwijzen en bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Specificaties kunnen bij levering afwijken.
Afwijkende toepassingen moeten door ons schriftelijk zijn bevestigd. Verzeker u altijd van de laatste versie van dit productblad, die verkrijgbaar
is op www.pagel.nl. Met het verschijnen van dit merkblad zijn alle voorgaande merkbladen vervallen. Bij twijfel raadpleegt u onze technische dienst.
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