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klinkers, mozaïek, cementtegels, natuursteen en 
verkleuringsongevoelige natuursteenmaterialen.
MONOFLEX-fast met TopTEC-bindmiddelsysteem  
beschikt ondanks het snelle bindvermogen over een  
lange verwerkings- en verlijmbare tijd. Ook bij lage 
verwerkings- en ondergrondtemperaturen wordt het  
water snel in kristallijne vorm gebonden, zo dat een 
aanzienlijk snellere vastheidsontwikkeling kan worden 
vastgesteld dan bij oorspronkelijke snellijmen.
MONOFLEX-fast is uitstekend geschikt voor het veilig 
lijmen op vlakke draagkrachtige ondergronden en voor 
het lijmen van tegels op minerale- en dispersiegebonden 
SCHOMBURG-lijmafdichtingen. Voor leggen van tegels 
op mineraal- en dispersiegebonden SCHOMBURG 
lijmafdichtingen, in de waterinwerkingsklassen W0-I 
tot W3-I, W1-B en W2-B, bijv. natte ruimtes, openbare 
douches, zwembadomgevingen en zwembaden.
Op horizontale buitenoppervlakken, bijv. balkons en 
terrassen moet MONOFLEX-fast worden bijgemengd met 
8,33 kg UNIFLEX-F / 25 kg.

MONOFLEX-fast is geschikt voor het gebruik binnen 
conform het AgBB-verwerkingsschema (Commissie 
voor een gezonde verwerking van bouwproducten), 
de Franse VOC-verordening (Franse VOC-
classificatieverordening en KMR-emissieverordening) 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".

Technische gegevens:
Basis:  Cement, toeslag en additieven
Kleur:  grijs
Soortelijk gewicht:  ca. 1,2 kg/dm3

Verwerkingstijd*):  ca. 45 tot 60 minuten
Verlijmbare tijd*):  ca. 20 minuten
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Snelhardend cementhoudend mortel voor verhoogde eisen 
binnen en buiten voor het verwerken van tegels en platen 

C2 F

Brandbaarheid:  Klasse E/Efl

Hechtkracht, als
  hechtvastheid na droge plaatsing:  ≥ 1 N/mm²
Continue hechtkracht, als
  hechtvastheid na plaatsing in water:  ≥ 1 N/mm²
  Hechtvastheid na warme plaatsing:  ≥ 1 N/mm²
  Hechtvastheid na vorst-/dooi- 
  wisselopslag:  ≥ 1 N/mm²
  Vroegtijdige hechtvastheid, na 6 uur:  ≥ 0,5 N/mm²

• Conform DIN EN 12004, C2 FTE S1
• Snel uithardend
• Lange verwerkingstijd
• Standvast
• Met snelle kristallijne waterbinding
• Voor binnen en buiten
• Kunststofveredeld
• Soepele verwerking
• Water- en vorst-/dauwwisselbestendig
• Tot ca. 15 mm laagdikte

Toepassing:
MONOFLEX-fast wordt bij voorkeur in krappe planningen 
gebruikt als snel uithardende, standvaste dunbedmortel 
voor het leggen van aardewerk, steen, keramiek 
met geringe wateropname< 0,5% (porcellanato), 
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bijv. olie, verf, sinterlagen en losse delen zijn. Er 
moet voldoende dichtheid en bij het type horende 
oppervlaktegeschiktheid en vastheid aanwezig zijn. 
Bij het leggen van tegels is voor de ondergrond, 
de voorbehandeling van de ondergrond en de 
verwerking DIN 18157, deel 1 maatgevend. Zuigende 
ondergronden met ASO-Unigrund voorbewerken. 
Calciumsulfaatlagen moeten geslepen, afgezogen en, 
zoals alle calciumsulfaat-ondergronden, zorgvuldig 
met ASO-Unigrund worden voorbewerkt. Bij het leggen 
met grootformaat regels op calciumsulfaatgebonden 
ondergronden/vloeren (conform vakinformatie van  
de ZDB “Grootformaat tegels”) adviseren wij  
een grondering met sperwerking, zoals bijv. 
ASODUR-SG3-superfast. Verwarmingslagen 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
• CT ≤ 2,0% voor dekvloeren op isolatie of 

scheidingslaag
• CA zonder vloerverwarming ≤ 0,5%
• CA met vloerverwarming ≤ 0,3%
niet overschrijden.
De CM-meting moet conform de actuele 
werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie 
“Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen” (Interfacecoördinaten bij 
verwarmde vloerconstructies) worden uitgevoerd.

Verwerking:
MONOFLEX-fast met schoon water in een schone 
mengemmer homogeen mengen.

Mengverhouding:
7,75–8,25 l water: 25 kg MONOFLEX-fast
1,90–2,00 l water:   6 kg MONOFLEX-fast 

Begaanbaar*):  na ca. 3 uur
Invoegbaar*):  na ca. 3 uur
Volledig belastbaar*):  na 7 dagen
Verbruik:  afhankelijk van ondergrond en  
 verlijmbaar materiaal 
 ca. 2,3 kg/m2 bij 6 mm vertanding
 ca. 3,1 kg/m² bij 8 mm vertanding
 ca. 3,8 kg/m² bij 10 mm vertanding
  ca. 5,6 kg/m² bij 12/20 mm 

halfrond-middelbed-vertanding
Controles: DIN EN 12004, MPA 
 Braunschweig controlebericht 
 1201/261/18, GEV-licentie,
 Emissiecontroles conform EMICODE  
 van de GEV, AgBB-schema, 
 Franse VOC-classificatieverordening  
 en KMR-emissieverordening, 
 Belgische koninklijk besluit   
 voor het definiëren van de emissies  
 binnenshuis van bouwproducten
Brandbaarheid:  E
Verpakking:  Zak van 25 kg
Reiniging:   Gereedschap direct na gebruik met 

water reinigen
Opslag:   droog 12 maanden houdbaar 

in originele gesloten verpakking 
aangebroken verpakking direct 
opmaken

Verwerkings.-/ 
Ondergrondtemp.:  +5 °C tot +25 °C 

*) De waarden gelden voor +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond:
MONOFLEX-fast is uitstekend geschikt voor het leggen 
op vormstabiele ondergronden conform DIN 18157, 
deel 1, bijv. beton, gasbeton, pleister, cement- en 
calciumsulfaatdekvloeren, metselwerk. De ondergrond 
moet droog, draagkrachtig, voldoende vlak, vrij van 
scheuren en vrij van scheidende substanties, zoals 
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Na een inwerktijd van 3 minuten nogmaals doormengen. 
Niet meer MONOFLEX-fast vermengen dan binnen de 
verwerkingstijd kan worden verwerkt. 
De MONOFLEX-fast mortel op de ondergrond 
vlak spachtelen en met de afhankelijk van het 
plaatformaat geschikte vertanding doorkammen. 
Vloerbedekkingsmateriaal binnen de verlijmbare tijd 
leggen. Mengemmers steeds reinigen, aangezien 
uithardende MONOFLEX-fast versnelt werkt. Niet mengen 
met andere cementhoudende mortels!

Aanwijzing:
• In thermisch zwaar belaste en andere hoogbelaste 

bereiken adviseren wij voor het leggen van keramische 
tegels (grootformaat tegels) het gebruik van een 
tegellijmmortel met een hogere vervormbaarheidsklasse 
S2. Deze wordt bij MONOFLEX-fast door 
het bijmengen van UNIFLEX-F in de volgende 
mengverhouding verkregen: 
Mengverhouding, sterk vervormbaar (overeenkomstig 
de Klasse C2 S2, doorbuiging > 5 mm):  
8,33 kg UNIFLEX-F: 25 kg MONOFLEX-fast resp.  
2,00 kg UNIFLEX-F :   6 kg MONOFLEX-fast

• Neem ook onze aanvullende technische informatie,  
nr. 21, in acht!

• Bij het aanbrengen van natuur- en kunststeen moeten 
de productspecifieke eigenschappen van de 
vloerbedekkingsmaterialen (verkleuring, schotelneiging, 
etc.) en de aanbrengaanbevelingen van de steen-
fabrikant in acht worden genomen. Wij adviseren om 
testverlijmingen uit te voeren!

• Voor het veilig vermijden van schoteleffecten door 
waterabsorptie adviseren wij bij het leggen van 
serpentiniet, leisteen en bij agglomeraten/kunststenen 
die deze natuurstenen bevatten het gebruik van 
ASODUR-EKF of CRISTALLFUGE-EPOX!

• Voor het leggen van agglomeraten/kunststenen 
adviseren wij onze MONOFLEX-fast bijgemengd met 
2,5 kg UNIFLEX-F/25 kg.

• Voor het leggen van tegels en platen op 

gietasfaltvloeren met hardheidsklasse IC10 adviseren 
wij MONOFLEX-fast bijgemengd met 2,5 kg 
UNIFLEX-F/25 kg.

• Rand-, veld-, gebouwenscheidings- en bewegingsvoegen 
moeten worden overgenomen resp. op de 
desbetreffende locatie worden ingebouwd en met de 
juiste middelen, bijv. randstroken RDSK50, worden 
afgesteld! Schijnvoegen moeten onder druk worden 
gesloten en worden beschermd tegen hoogteverschil.

• Calciumsulfaat-gebonden ondergronden met 
SOLOPLAN-30-CA, zorgvuldig met ASOUnigrund-GE, 
ASO-Unigrund-S, ASO-Unigrund-K (MV 1:3 met water) 
of ASODUR-SG3-superfast gronderen!  
ASODUR-SG3-superfast geeft hierbij de grootste 
sperwerking ten opzichte van de ondergrond. 
Ter vermijding van de vorming van ettringiet bij 
calciumsulfaat-gebonden ondergronden is UNIFIX-AEK 
geschikt voor het leggen op deze ondergronden tot 
restvochtigheden van 1,0% bij verwarmde resp. 1,5% 
conform CM bij onverwarmde constructies!

• Bij het leggen van grootformaat tegels groter dan  
50 × 50 cm moet voor verbetering van de hechting 
een contactlaag op de rug worden aangebracht 
of moet de floating-butteringmethode worden 
toegepast. Reeds harder geworden dunbedmortel 
niet weer verwerkbaar maken door watertoevoer of 
de toevoeging van verse mortel, anders bestaat het 
gevaar op een ontoereikende vastheidsontwikkeling!

• Voor het leggen van tegels en platen op veeleisende 
oppervlakken in het buitenbereik (balkon en terrassen) 
adviseren wij het gebruik van het zeer elastische 
lijmafdichtingssysteem AQUAFIN-TBS.

• In permanent onderwaterbereik (zwembaden, 
reservoirs, etc.) adviseren wij het gebruik van 
UNIFIX-S3 in de "buttering/floating"-methode op 
de voor het desbetreffende toepassingsbereik 
geschikte SCHOMBURG afdichtingsmiddelen! 
Neem de productspecifieke eigenschappen van de 
vloermaterialen in acht!

• Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van MONOFLEX-fast beschermen!

MONOFLEX-fast
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• MONOFLEX-fast is een hydraulisch verhardende mortel, 
die tot de volledige uitharding, die bij ongunstige 
weersinvloeden enkele dagen kan duren, tegen water- 
en vorstinwerking moet worden beschermd.

• Het directe contact tussen cementgebonden lijmmortels 
en magnesietvloeren heeft door een chemische 
reactie die ontstaat, ernstige gevolgen wat ook wel 
“magnesia” wordt genoemd. Een achterwaartse 
vochtigheidsbelasting moet om deze reden door 
overeenkomstige maatregelen worden uitgesloten. 
De magnesiet ondergrond moet mechanisch worden 
opgeruwd en met expoxyhars ASODUR-GBM worden 
gegrond. De nog verse laag moet met kwartszand met 
korrelgrootte 0,5–1,0 mm overmatig worden bestrooid. 
Na wederom een wachttijd van ca. 12–16 uur vindt 
de applicatie plaats, vervolgens het overtollige zand 
zorgvuldig verwijderen.

• De toepasselijke actuele voorschriften moeten in acht 
worden genomen! Zoals bijv.: 
DIN 18157 DIN 18352 DIN 18534 
DIN 18535 DIN 18560 EN 13813  
DIN 18202 DIN EN 1991-1-1 
De technische BEB-infobladen, uitgegeven door de 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. 
Infoblad van de kring van deskundigen EURO-F-E-N 
Schloss Raesfeld: “Tegels, platen, natuur- en betonsteen 
op gietasfaltvloeren binnenshuis” 
De vakinformatie "Interfacecoördinatie bij verwarmde 
vloerconstructies" 
De bouwtechnische informatie natuursteen van de 
Duitse Naturwerkstein-Verband e.V. 
De ZDB-infobladen, uitgegeven door de Fachverband 
des deutschen Fliesengewerbes:

 [*1] "Lijmafdichtingen"
 [*2] “Vloerbedekking op calciumsulfaat-lagen”
 [*3]  “Bewegingsvoegen in bekledingen en 

onderlagen uit tegels en platen”
 [*4]  “Mechanisch hoog belastbare keramische 

vloeren”

MONOFLEX-fast

WKD/TET/MV/TaB/KKa/Tet

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.

 [*5]  “Keramische tegels en platen, natuursteen 
en betonsteen op cementgebonden 
vloerconstructies met isolatielagen”

 [*6]  “Keramische tegels en platen, natuursteen en 
betonsteen op verwarmde, cementgebonden 
vloerconstructies”

 [*7] “Buitenvloeren”
 [*8] “Vloerbedekkingen op gietasfalt”
 [*9] “Hoogteverschillen”
 [*10] “Toleranties”
 [*11] “Reinigen, beschermen, onderhouden”

Geldig veiligheidsblad in acht nemen!


