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MONOFLEX-FB Art.-Nr. 2 04306
Flexibele vloeibed-tegellijm S1

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

14
2 04306

EN 12004
MONOFLEX-FB

Cementgebonden mortel voor hoge eisen 
bij tegelwerk binnen en buiten

C2

Brandgedrag:  klasse E
Hechtwaarde, als
hechtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
Duurzaamheid, als
hechtreksterkte na opslag in water: ≥ 1 N/mm²
hechtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
hechtreksterkte na vorst-/dooi opslag: ≥ 1 N/mm²

• rationele, smeuïge verwerking
• versneld uithardend
• thixotroop, geen inzakneiging grote, zware platen
• C2 E conform DIN EN 12004
• S1 vervormbare mortel conform DIN EN 12004
• Voor binnen en buiten
• Voldoet aan de criteria van de richtlijn „Flexmörtel“

Toepassing:
MONOFLEX-FB wordt ingezet als lijmmortel tot 10 mm 
lijmbeddikte voor het verregaand holleruimtevrij verlijmen, 
ook bij werken onder tijdsdruk, in het bijzonder bij 
geprofileerde en grootformaat platen en waar hoge 
eisen worden gesteld. Het aanbrengen van de lijmmortel 
op de rugzijde van de tegels kan vervallen tot een 
formaatgrootte van max. 40 × 40 cm.
MONOFLEX-FB is geschikt voor de verlijming van 
grootformaat porcellanato, DHG, aardewerk, keramiek 
met geringe waterabsorptie ≤0,5 %, klinkers, mozaïek en 
verkleuringsongevoelig, niet doorschijnend natuursteen.
MONOFLEX-FB is geschikt om ingezet te worden op alle 
ondergronden conform DIN 18157, deel 1, zoals beton, 
cellenbeton, pleisterwerk, cement- en calciumgebonden 
verwarmde dekvloeren, metselwerk, gipsplaten etc. 

alsmede op oud, draagkrachtig en vastzittend tegelwerk. 
Verder geschikt als lijm voor lichtgewicht-bouwplaten 
zoals bijv. geëxtrudeerd polystyreen (tegeldraag element) 
en voor verlijming op minerale en dispersiegebonden 
SCHOMBURG-hechtaagafdichtingen. MONOFLEX-FB 
kan voor de verlijming op moeilijke ondergronden (bijv. 
balkons en  terrassen) door het bijmengen van UNIFLEX-F, 
hoog flexibel veredeld worden.

Technische Daten:
Basis:  toeslag, cement, hoogwaardige 

additieven
Kleur: cementgrijs
Vulstofopbouw: fijnzandig
Stortgewicht: 1,25 kg/dm³
Verwerkingstemp.: +5 °C tot +25 °C
Verwerkingstijd*): 45 tot 55 minuten
Lijmopen tijd*): ca. 30 minuten
Beloop- en 
invoegbaar*): na ca. 6 uur
Vol belastbaar*):  na ca. 7 dagen
Reiniging: direct na gebruik met water
Test:  conform DIN EN 12004
Verbruik:  ca. 3,4 kg/m2 bij 8 mm vertanding 

ca. 4,2 kg/m2 bij 10 mm vertanding
Verpakking: 25-kg-foliezak
Opslag:  droog, 9 maanden in originele 

gesloten verpakking, aange- broken 
verpakking kortstondig opwerken

*)  De opgegeven waardes gelden bij +23°C en 50 % rel.lv.  hogere 
temperaturen verkorten, lagere verlengen de aangegeven tijden.

Ondergrond:
MONOFLEX-FB is geschikt voor een veilige verlijming 
op vloeren bijv. beton, verwarmde cement- en 
calciumsulfaatdekvloeren. De ondergrond moet droog, 
draagkrachtig, voldoende vlak, vrij van doorlopende 
scheuren en scheidende substanties zijn, zoals bijv. olie, 
verf, sinterlagen en losse bestanddelen. Het oppervlak 
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moet gesloten en voldoende drukvast zijn. Maatgevend 
voor een juiste ondergrond-voorbehandeling en verlijming 
is de DIN 18157, deel 1. Zuigende ondergronden 
gronderen met ASO-Unigrond. Anhydrietvloeren 
moeten geschuurd, afgezogen en, zoals alle 
calciumsulfaatgebonden ondergronden, met 
ASO-Unigrond gegrondeerd worden.
Bij verlijming van grootformaattegels op anhydrietvloeren 
adviseren wij, op basis van haar blockende werking bijv. 
met ASODUR-SG3-Superfast te gronderen. Verwarmde 
vloeren moeten voor aanvang tegelwerk conform de 
algemeen erkende regels der techniek opgestookt 
worden. Voor de beoordeling van de tegelrijpheid vooraf 
een CM-meting doorvoeren.
Max. vochtgehalte van de ondergrond:
• Cementdekvloer (CT) op isolatie of scheidingslaag 

2,0 CM%
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming 0,5 CM%
• Anhydriet (CA) met vloerverwarming 0,3 CM%
De CM-meting conform de actuele instructie 
van de „Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen“ uitvoeren.

Verwerking:
MONOFLEX-FB met schoon water in een schone kuip 
homogeen mengen
Mengverhouding:
6 tot 6,4 l water : 25 kg MONOFLEX-FB

In thermisch kritieke en andere hoogbelaste zones raden 
wij bij de verlijming van grootformaat tegels een tegellijm 
met een verhoogde vervormbaarheid klasse S2 aan, 
bijvoorbeeld UNIFIX-S3 resp. UNIFIX-S3 fast. Dit kan bij 
MONOFLEX-FB door het bijmengen van UNIFLEX-F in de 
volgende mengverhouding worden bereikt:
Mengverhouding, sterk vervormbaar (klasse C2 S2,
doorbuiging > 5 mm):
8,33 kg UNIFLEX-F : ca. 1,5 l water : 25 kg MONOFLEX-FB

Door toevoeging van UNIFLEX-F word de 
vervormbaarheid conform DIN EN 12004 wezenlijk 
verhoogd. Na een korte rijpingstijd van 3 minuten 
nogmaals doorroeren. Niet meer materiaal mengen dan 
dat er in de aangegeven verwerkingstijd verwerkt kan 
worden. MONOFLEX-FB met een geschikte vertanding 
op de ondergrond verdelen en doorkammen. Beproefd 
hierbij zijn speciale vertandingen (HFV-Flowlin). Tegels 
binnen de lijmopen tijd in het lijmbed (vingerproef) leggen 
en positioneren. Mengkuipen steeds reinigen aangezien 
afbindende MONOFLEX-FB als versneller werkt. Niet 
mengen met andere cementhoudende mortels!

Attentie:
• Bij het verlijmen van grootformaat tegels en platen in 

hoogbelaste zones adviseren wij het „intrillen“ bijv. met 
bijv. een manuele trilplaat. 
Door de vibraties wordt MONOFLEX-FB op basis van 
haar thixotropische eigenschappen geanimeerd tot 
vloeien, holle ruimtes in het mortelbed sluiten zich!

• Ten voordele van een best mogelijke holleruimtevrije 
verlijming adviseren wij het mortelbed in een richting 
op te kammen, zodat de lucht onder de tegels bij het 
positioneren door de vrije ruimte tussen lijmrillen kan 
ontsnappen!

• Bij geschikte natuurverlijming 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!

• Rand-, veld- en dilatatievoegen overnemen en met 
geschikte middelen, zoals bijv. randstroken RD-SK50, 
vrijhouden!

• Om schotelvorming ten gevolge van wateropname 
adviseren wij bij agglomeraten/kunststeen de 
toepassing van ASODUR-EK98!

• In het bijzonder bij de verlijming op 
calciumsulfaatgebonden ondergronden en verwarmde 
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constructies de actuele ZDB-Merkbladen, uitgegeven 
door het Fachverband des deutschen Fliesengewerbes, 
in acht nemen!

• Calciumsulfaatgebonden ondergronden met 
ASO-Unigrond-GE of ASO-Unigrond-K blauw 
(mengverhouding 1 : 3 met water) gronderen!

• Ter voorkoming van ettringit-vorming bij 
calciumgebonden ondergronden is het gebruik van 
UNIFIX-AEK zeer aan te raden. Lijmen op dergelijke 
ondergronden kan vanaf een restvocht (CM) gehalte 
van 1,0 % indien verwarmd, resp. 1,5 % indien niet 
verwarmd!

• Reeds opstijvende lijm nooit aanlengen met water of 
verse mortel, om het zodoende weer verwerkbaar te 
maken, het risico op verlaagde vastheidswaarden is 
groot!

• 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 epoxyhars 
ASODUR-V360W incl. max. 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 laag overvloedig instrooien met kwartszand 
0,5–1,0 mm. Na een verdere wachttijd van ca. 12–16 
uur kan de verlijming plaatsvinden.

• Voor de afdichting van buitenvlakken (balkons en 
terrassen) de hoog elastische hechtlaagafdichtingen 
AQUAFIN-2K/M-PLUS resp. AQUAFIN-RS300 
inzetten.

WKD/MV/TM

• MONOFLEX-FB is een hydraulisch afbindende tegellijm 
welke tot aan de volledige uitharding beschermd dient 
te worden tegen vorst, tocht of regen!

• Niet te behandelen vlakken afschermen tegen de 
inwerking van MONOFLEX-FB!

• De algemene regels der techniek voor verlijming 
dienen in acht genomen te worden zoals bijv.: 
DIN 18157 DIN 18352 DIN 18531 
DIN 18534 DIN 18535 DIN 18560 
EN 13813 DIN 18202 DIN EN 1991-1-1 
De BEB-merkbladen uitgegeven door het 
Bundesverband Estrich und Belag e.V. De 
vakinformatie „Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen“ De ZDB-merkbladen, 
uitgegeven door het Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes:

 [*1] „Hechtlaagafdichtingen“
 [*2] „Bekledingen op anhydrietvloeren“
 [*3]  „Bewegingsvoegen in bekledingen van platen of 

tegels“
 [*4]  „Mechanisch hoog belastbare keramische 

bekledingen“
 [*5]  „Keramische tegels en platen, natuursteen en 

betonsteen op cementgebonden verwarmde en 
onverwarmde vloerconstructies“

 [*6] „Exterieure tegelbekledingen“
 [*7] „Zwembadbouw“

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

Al deze gegevens zijn verkregen door onderzoek en praktijkervaringen gedurende vele jaren. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder 
onze producten worden toegepast, en het feit dat wij op de verwerking geen invloed hebben, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen eindresultaten.


