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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold

04
2 01000

EN 12004
AK7P

Cementgebonden mortel voor verhoogde eisen bij 
tegelwerk binnen en buiten

C2

Brandklasse:  Klasse A1/A1fl

Cohesie, als:
Hechttreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

Duurzaamheid, als:
Hechttreksterkte na opslag in water: ≥ 1 N/mm²
Hechttreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
Hechttreksterkte na vorst/
dooi-wisselopslag : ≥ 1 N/mm²

• zeer emissiearm
• voor binnen en buiten
• licht verwerkbaar
• goede standvastheid
• getest en goedgekeurd conform DIN EN 12004, C2 TE

Toepassing:
AK7P wordt als dunbedlijm toegepast voor het verlijmen 
van aardewerk, grestegels, keramiek met geringe water 
absorbtie ≤ 0,5% (porcellanato), klinkers, mozaïek en 
verkleuringsgevoelige, niet doorschijnende natuursteen.
AK7P staat garant voor het optimaal verlijmen op 
ondergronden conform DIN 18157, deel 1 zoals: beton, 
pleisterlagen, CT- en CA vloeren, vloerverwarming, 
metselwerk, gipskarton, oud goed vastzittend tegelwerk, 
lichtgewichtplaten (geëxtrudeerd) polystyreen en 
voor verdere lijmapplicaties op SCHOMBURG-
tegelafdichtingsystemen. AK7P is geschikt voor het 
gebruik binnen conform de Franse VOC-verordening en 
de Belgische Koninklijke verordening C-2014/24239. 
Zeer emissiearm conform GEV-EMICODE wat in de 
regel tot positieve beoordelingen in het kader van 
gebouwcertificeringssystemen conform DGNB, LEED, 
BREEAM, HQE leidt. Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 8 
conform DGNB-criterium “ENV 1.2 risico’s voor de lokale 
omgeving”.

AK7P Art.-Nr. 2 01000
Geflexibiliseerde tegellijm

Technische gegevens:
Basis:   zand/cement, additieven 

(kunststofveredeld)
Kleur:  cementgrijs
Vulstofopbouw: fijnzanderig
Brandklasse: A1/ A1fl
Test conform en bij:  DIN EN 12004, MPA NRW, 

Testrapport: 220001532-02-01 
Brandklasse conform EN 13501-1

S.G.: ca. 1,35 kg/l
Verwerking-/
ondergrondtemp.: + 5° C tot + 25° C
Verwerkingstijd*): ca. 2 uur
Lijmopentijd *): ca. 20 - 30 minuten
Invoegbaar *): na ca. 24 uur
Beloopbaar *): na ca. 24 uur
Volledig 
belastbaar*): na ca. 7 dagen
Verbruik:  ca. 2,1 kg/m2 bij 6 mm vertanding 

ca. 2,8 kg/m2 bij 8 mm vertanding 
ca. 3,5 kg/m2 bij 10 mm vertanding  
ca. 5,2 kg/m2 bij 10 mm 
Flowline-vertanding

Reiniging: direct na gebruik met water.
Levering:  25 kg foliezak
Opslag:   droog, 12 maanden in originele, 

gesloten verpakking. Aangebroken 
verpakkingen kortstondig opwerken.

*) De waarden gelden bij + 23° C en 50% rel. lv.

Ondergrond:
Zorg er s.v.p. altijd voor dat de ondergrond aan de 
navolgende punten voldoet: stevig, schoon, olie-, vet- en 
wasvrij en tevens ontdaan van alle overige losse delen. 
Bij tegelverlijming is voor de ondergrond, de ondergrond 
voorbehandeling en de verwerking de DIN 18157, 
deel 1 maatgevend. Zuigende ondergronden met 
ASO-Unigrund voorbewerken. Calciumsulfaatlagen 
moeten geslepen, afgezogen en -zoals alle 
calciumsulfaatgebonden ondergronden, bijv. met 
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AK7P

> 5 mm (overeenkomstig S2) met de volgende 
mengverhoudingen worden verkregen:
25 kg AK7P: 5 kg UNIFLEX-F: ca. 1,9 l water. 

Attentie:
• Voor het leggen van tegels en platen op veeleisende 

oppervlakken in het buitenbereik (balkons en terrassen) 
moet het zeer elastische lijmafdichtingssysteem 
AQUAFIN-TBS (AQUAFIN-RS300, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS en UNIFIX-S3 of 
UNIFIX-S3-fast) worden gebruikt!

• Bij natuur- en kunststeen verlijming dienen de 
productspecifieke eigenschappen in acht genomen te 
worden (verkleuring en schotelvorming etc.) lees tevens 
het lijmadvies van de tegelproducent. Voer in geval van 
twijfel een testverlijming door!

• Voor het verlijmen van schotelvormings gevoelige 
tegels adviseren wij het gebruik van ASODUR-EK-98 of 
ASODUR-DESIGN.

• Calciumsulfaatgebonden ondergronden met  
ASO-Unigrund gronderen! Ter voorkoming van ettringit-
vorming bij calciumsulfaatgebonden ondergronden is 
het gebruik van UNIFIX-AEK zeer aan te raden. Lijmen 
op dergelijke ondergronden kan vanaf een restvocht 
(CM) gehalte < 1,0% indien verwarmd en < 1,5% 
indien niet verwarmd.

• Reeds opstijvende lijm nooit aanlengen met water of 
verse mortel, om het zodoende weer verwerkbaar te 
maken!

• Niet op magnesiet toepassen! Door direct contact 
tussen de tegellijm en de magnesietvloer ontstaat 
een chemische reactie waardoor deze vloer wordt 
aangetast. Vochtbelasting vanuit de vloer moet 
door geschikte maatregelen worden uitgesloten. 
De magnesietvloer mechanisch schuren en met  
ASODUR-V360W incl. 5% water gronderen  
(ca.250 g/m²). Na een wachttijd van ca. 12 tot 24 uur 
bij +20°C de tweede laag ASODUR-V360W 
opbrengen (ca. 300-350 g/m²). De nog verse tweede 

ASO-Unigrund/ASO-Unigrund-S (MV 1: 1 met water), 
worden voorbewerkt. Moeten op calciumsulfaatvloeren 
grootformaten worden gelegd, adviseren wij door een 
hogere sperwerking, voor te bewerken met  
ASODUR-V360W.
Verwarmde dekvloeren moeten voor de 
aanbrengwerkzaamheden conform de erkende regels 
van de techniek worden verwarmd. Voor de beoordeling 
van de gereedheid voor het aanbrengen moet een 
vochtigheidsmeting met het CM-apparaat worden 
uitgevoerd.
Het CM-vochtigheidsgehalte mag bij
• Cementdekvloer (CT) ≤ 2,0 op isolatie of 

scheidingslaag, binnen 
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming 0,5 %
• Anhydriet (CA) met vloerverwarming 0,3 %
De CM meting conform de actuele instructie 
van de „Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen“ uitvoeren.

Verwerking:
AK7P wordt in een schone speciekuip al roerende aan 
het aanmaakwater toegevoegd.
Mengverhouding:
7,00 – 8,25 l water: 25 kg AK7P.
Laat de aangemaakte lijmmortel aansluitend ca. 3 minuten 
rijpen en roer daarna het geheel nogmaals grondig door. 
Niet meer lijm voorwerken dan er in 30 minuten betegeld 
kan worden. Lijmmortel met een geschikte kam op de 
ondergrond verdelen en doorkammen. Tegels binnen de 
lijmopen tijd (= 30 minuten) in de lijmmortel leggen en 
positioneren.
In zwaar thermisch belaste en andere hoogbelaste 
bereiken adviseren wij voor het leggen van keramische 
tegels (grootformaat) het gebruik van een tegellijmmortel 
met een hogere vervormbaarheidsklasse S2, zoals bijv. 
UNIFIX-S3 resp. UNIFIX-S3-fast.
Uit AK7P kan met toevoeging van UNIFLEX-F een sterk 
vervormbare lijmmortel van klasse C2, doorbuiging 



3/3 11/21

laag overvloedig instrooien met Kwartszand 
0,5–1,0 mm. Na een verdere wachttijd van 
ca. 12–16 uur kan de verlijming plaatsvinden.

• In permanent onderwaterbereik (zwembaden, 
reservoirs, enz.) adviseren wij het gebruik van 
UNIFIX-S3 in de “buttering/floating”-methode op de 
voor het desbetreffende toepassingsbereik geschikte 
SCHOMBURG afdichtingsmiddelen!

• AK7P is een hydraulisch afbindende tegellijm welke tot 
aan de volledige uitharding beschermd dient te worden 
tegen vorst, tocht en regen!

• Niet te behandelen vlakken afschermen tegen de 
inwerking van AK7P!

• De algemene regels der techniek voor tegelverlijming 
dienen in acht genomen te worden.  
DIN 18157, DIN 18352, DIN 18531, DIN 18534, 
DIN 18560, DIN 18202,EN 13813, DIN 1055. 
De BEB-merkbladen uitgegeven voor het 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
De vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei 
beheizten Fußbodenkonstruktionen“ 

AK7P

De ZDB-merkbladen, uitgegeven door het 
Fachverband:

 [*1]  „Uitvoering van contactafdichtingen bij tegels, 
platen, mozaïekbekledingen- en applicaties“

 [*2] „Bekledingen op anhydrietvloeren“
 [*3]  „Bewegingsvoegen in platen of 

tegelbekledingen“
 [*5]  „Keramische tegels of platen, natuursteen voor 

gevels en betongevelsteen op cementgebonden 
vloeren - constructies met isolatie“

 [*6]  „Keramische tegels of platen, natuursteen voor 
gevels en betongevelsteen op verwarmde 
cementgebonden vloeren“

 [*7] „Exterieure tegelbekledingen“
 [*8] „Bekledingen op gietasfalt“
 [*9] „Vlakheidstoleranties in de bouw“
 [*10] „Toleranties“
 [*11] „Reinigen, beschermen, onderhouden“
 [*12] „Zwembadbouw“

SVP geldig EG-Productveiligheidsblad in acht nemen! 
GISCODE: ZP1

WKD/MV/LiB/KKa

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


