
MONOFLEX-white

Witte tegellijmmortel met zeer goede 
verwerkingseigenschappen voor bijzondere vereisten.

Met zekerheid de oplossing.

Flexibele tegellijmmortel S1

HOGE BUIGKRACHT
conform C2TE S1



Veilig voldoen aan 
specifieke vereisten. 
S1-tegellijm voor 
betrouwbaar leggen.

Het leggen van keramische tegels, deels grootformaat, 
vereist de hoogste mate aan bekwaamheid en know-
how. Het betrouwbaar verlijmen van moderne 
keramische tegels lukt alleen met een lijmmortel die 
voldoet aan de technische vereisten en deze zelfs 
overtreft. MONOFLEX-white is zeer standvast en heeft 
een hoog vervormingspotentiaal (S1) en garandeert 
de veiligheid in de toepassing, met name door 
de compensatie met UNIFLEX-F in permanent nat- 
en onderwaterbereik.

 

 

Soepele 
verwerking
Hoog comfort

Hoge stabiliteit
Voor het slipvast 
leggen van tegels

Hoog 
kunststofbindmiddel
Zeer flexibel



Flexibele tegellijmmortel S1
MONOFLEX-white

Witte tegellijm, met kunststof verbeterd voor het leggen van 
keramische tegels en platen, aardewerk en grootformaat 
tegels en mozaïeken voor wanden en vloeren. Het witte, 
lichte uiterlijk benadrukt de exclusiviteit en de 
verwerkingseigenschappen van MONOFLEX-white.
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Technische gegevens
Basis Zand, cement, additieven 

(met kunststof verbeterd)

Verwerkings-/
ondergrondtemperatuur

+5 °C – +30 °C

Verwerkingstijd* Ca. 2 uur

Begaanbaar* na ca. 24 uur

Invoegbaar* op zijn vroegst na 24 uur

Verpakking  25-kg foliezak

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

Materiaalverbruik
Verbruik ca. 2,2 kg/m2 

bij 6 mm vertanding
ca. 3,0 kg/m2 
bij 8 mm vertanding
ca. 3,6 kg/m2 
bij 10 mm vertanding



schomburg.nl

Toepassingsgebieden
 ·  MONOFLEX-white is geschikt voor het leggen van 

grootformaat keramische porcellanato tegels, 
aardewerk, DGH steen, mozaïeken en overige 
bekledingen.

 ·  MONOFLEX-white wordt gebruikt als tegellijmmortel 
voor aardewerk, steen, keramiek met geringe 
wateropname ≤ 0,5% (porcellanato tegels), klinkers, 
mozaïek en verkleuringsongevoelige, doorschijnende 
natuursteenmaterialen tot 5 mm lijmbeddikte.

 ·  MONOFLEX-white is door zijn vervormbaarheid 
geschikt voor het leggen van grootformaat tegels 
en voor het veilig leggen op alle ondergronden 
conform DIN 18157, deel 1.

 ·  MONOFLEX-white is als tegellijmmortel 
systeembestandeel bij SCHOMBURG 
hechtlaagafdichtingen.

 ·  MONOFLEX-white is geschikt voor het leggen van 
glasmozaïek, in permanent nat- en onderwaterbereik 
door het bijmengen van UNIFLEX-F.

Eigenschappen
 · Wit.
 · Voor grootformaat tegels.
 · Voor vloerverwarming.
 · Binnen en buiten.
 · Wand en vloer.
 · Normaal uithardend.
 · Getest conform DIN EN 12004, C2 TE S1.
 · Voldoet aan de criteria van het AgBB.
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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


