
MONOFLEX

Tegellijm met zeer goede verwerkingseigenschappen voor 
alledaagse en actuele verlijmingseisen.

Met zekerheid de oplossing.

HOGE BUIGKRACHT
conform C2TE S1

Flexibele tegellijm S1



Flexibele tegellijm S1
MONOFLEX

Hoog kunststofveredelde tegellijm voor het verlijmen 
van keramische  tegels en platen, porcellanato en 
grootformaten voor wanden en vloeren. Goede 
verwerkingseigenschappen zoals hoge weerstand tegen 
het verticale zakken van grootformaat tegels op wanden 
alsmede een lange positioneringstijd maken dit tot een 
economisch zeer aantrekkelijk product.
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Technische gegevens
Basis Zand, cement,

additieven (kunststofveredeld)

Verwerkings-/ 
ondergrondtemp.

+5°C – +25°C

Verwerkingstijd* ca. 2 uur

Beloopbaar* na ca. 12 uur

Invoegbaar* na ca. 12 uur

Verpakking  25-kg-foliezak

* bij +23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Materiaalverbruik
Verbruik ca. 1,8 kg/m2 bij 6 mm vertanding

ca. 2,3 kg/m2 bij 8 mm vertanding
ca. 2,8 kg/m2 bij10 mm vertanding



schomburg.nl

Toepassing
 ·  MONOFLEX is geschikt voor de verlijming van 

grootformaat porcellanato platen, aardewerk, DHG 
en andere keramische bekledingen.

 ·  MONOFLEX wordt als tegellijm ingezet voor DHG, 
aardewerk, keramiek met geringe wateropname 
≤ 0,5 % (porcellanato), klinkers, mozaïek en 
verkleuringsongevoelige, niet doorschijnende 
natuursteenmaterialen tot 5 mm lijmbeddikte.

 ·  MONOFLEX is op basis van haar vervormbaarheid 
geschikt voor het verlijmen van grootformaten en 
tevens geschikt om te worden ingezet voor een 
veilige verlijming op alle ondergronden conform 
DIN 18157,  Teil 1.

 ·  MONOFLEX is als tegellijm systeem-bestanddeel van 
SCHOMBURG-hechtlaagafdichtingen.

Eigenschappen
 · Hoog rendement.
 · Voor grootformaat.
 ·  Zeer standvast met goede 

verwerkingseigenschappen.
 · Geschikt voor vloerverwarming.
 · Voor binnen en buiten.
 · Voor wanden en vloeren.
 · Normaal uithardend.
 · Getest conform DIN EN 12004, C2 TE  S1.
 · Voldoet aan de criteria van het AgBB-schema.



Alledaagse eisen met 
zekerheid doorstaan.
S1-tegellijm voor een 
veilige verlijming.

Het verlijmen van keramische, deels grootformaat 
tegels, vereist een maximale competentie en technisch 
know-how. De veilige verlijming van moderne 
keramische tegels gaat alleen 100% met een lijmmortel 
welke aan alle technische eisen kan voldoen en zelfs 
overtreft. MONOFLEX garandeert met haar enorme 
sterktes en een hoog vervormings-potentiaal (S1) die 
zekerheid bij de applicatie.

 

 

Smeuïge 
verwerking 
Zeer comfortabel

Zeer standvast
Voor tegelverlijming 
zonder zakneigingen

Hoog kunststof- 
veredeld
Zeer flexibel
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SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon +31-528-267171
e-mail  info@schomburg.nl
www.schomburg.nl


