
Remix Flexibele tegellijm

Remix Flexibele tegellijm SK is een fabrieksmatige vervaardigde flexibele 
allround tegellijm in poedervorm conform NEN-EN 12004. Voor het 
verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips 
en betonstenen op minerale ondergronden voor zowel binnen- als 
buitengebruik. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en in combinatie met 
vloerverwarming.

Technische gegevens 

Eancode   8716105107187 
Flexibele tegellijm Conform NEN-EN 12004 C2TE 
Kleur   Grijs
Aanmaakwater  5.7 liter/25 kg 
Rijptijd   Ca. 3 minuten  
Open tijd  Ca. 30 minuten 
Verwerkingstijd  Ca. 2-3 uur  
Verwerkingstemp. > + 5° tot + 25°C
Begaanbaar  Na ca. 1 dag 
Voegen   Na ca. 1 dag 
Volledig belastbaar Na ca. 14 dagen 
Laagdikte  Tot 10mm  

Eigenschappen  

• Universeel toepasbaar voor wand en vloer;
• Universeel toepasbaar voor binnen en buiten;
• Flexibel en goed verwerkbaar met lange 

verwerkingstijd;
• Watervast;
• Vorst- en verouderingsbestendig;
• Geschikt voor vloerverwarming;
• Onderdeel van het Remix Waterdichtsysteem WD.w 

Verbruik 

Afhankelijk van ondergrond, te verwerken materiaal en 
gereedschap.
Vertanding   4 mm: ca. 1,3 – 1,5 kg/m²
    6 mm: ca. 1,6 – 1,9 kg/m²
    8 mm: ca. 2,2 – 2,5 kg/m²
   10 mm: ca. 2,9 – 3,2 kg/m²

Ondergrond

Minerale pleisters, tegels, beton, anhydriet, 
cellenbeton, kalkzandsteen, baksteen, cement, 
cementdekvloer, gips en gipsvezelplaten. De 
ondergrond dient schoon, vetvrij, droog, draagkrachtig, 
watervast en vrij van oplosmiddelen te zijn. 
Voorbehandeling (afhankelijk van de ondergrond): 
voldoende Remix Universeel Grondering, of 
Remix Snelgrondering in een dunne film (zonder 
plasvorming) opbrengen en volledig laten drogen. 
Bij het lijmen van beton- en  keramische tegels in 
de dunbedmethode, mag het vochtgehalte in de 

ondergrond maximaal bedragen: 

• Verwarmde en onverwarmde cementgebonden 
ondergronden max. 2,0 CM%

• Calciumsulfaat ondergronden max. 0,5 CM%
• Verwarmde calciumsulfaat ondergronden max. 0,3 

CM%
• Gipsgebonden pleisters max. 1,0 CM%

Verwerking 

• Remix Flexibele tegellijm SK in een schone kuip 
met 5,7 liter/25 kg schoon leidingwater kluitvrij en 
homogeen mengen.

• Na een rijpingsperiode van ca. 3 minuten nogmaals 
kort mengen.

• De lijm met een juist vertande lijmkam gelijkmatig 
aanbrengen.

• Tegellijm binnen 2 uur op ondergrond aanbrengen.
• Tegels binnen 20 minuten na het aanbrengen van 

de lijm met een schuivende beweging stevig in het 
lijmbed drukken.

• Voor grootformaattegels en buitentoepassingen 
wordt de “Buttering-floating” methode aanbevolen.

Nabehandeling 

De afbindende tegellijm beschermen tegen 
zoninstraling, tocht, regen, vorst en te hoge (> 25 °C) 
en lage (<5°C) temperaturen.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten 
verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. 
Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen 
is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 12 maanden 
na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie 
opdruk zijkant zak. 

Overige informatie 
 
Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof 
in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en 
voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. 
Het veiligheidsblad en de CE-prestatieverklaring (DoP) 
zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te 
downloaden van www.remix.nl. 
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Algemeen
 
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige 
aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische 
merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst 
en techniek aan te houden. Wij staan garant voor 
de absolute kwaliteit van onze producten. Onze 
aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben 
betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de 
verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben 
wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van 
deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische 
informatieblad vervallen voorgaande bladen.
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