
MONOFLEX-XL

Tegellijmmortel met zeer goede verwerkingseigenschappen 
voor speciale legvereisten.  

Met zekerheid de oplossing.

Flexibele tegellijmmortel S1



Flexibele tegellijmmortel S1
MONOFLEX-XL

Hoogwaardig versterkt kunststofbindmiddel, speciale  
additieven en een innovatieve bindmiddeltechnologie 
maken het betrouwbaar leggen van keramische tegels en 
platen, aardewerk en grote formaten op wand- en  
vloeroppervlak mogelijk. De zeer lange verwerkings- en 
legtijden met een zeer hoge weerstand tegen verticaal 
wegglijden, ook van grootformaat tegels bij wanden,  
evenals een hoge oppervlakteprestatie, maken een  
economische toepassing mogelijk. 
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Technische gegevens
Basis Zand, cement, additieven (met  

kunststof verbeterd)

Verwerkings-/onder-
grondtemperatuur

+5 °C – +25 °C

Verwerkingstijd* ca. 2 uur

Beloopbaar* na ca. 12 uur

Invoegbaar* na ca. 12 uur

Verpakking  20 kg-foliezak

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

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

ca. 2,1 kg/m2 bij   8 mm vertanding
ca. 2,6 kg/m2 bij 10 mm vertanding



schomburg.com

Toepassingsgebieden
 ·  MONOFLEX-XL is een flexibele mortel voor het leggen 

van grootformaat keramische porcellanato tegels, 
steengoed, aardewerk en andere keramische  
bekledingen, mozaïek en verkleuringsbestendige en 
niet-doorschijnende natuursteen in een dunbed.

 ·  MONOFLEX-XL is geschikt voor het leggen op alle 
ondergronden overeenkomstig DIN 18157, deel 1, 
bijv. beton, cellenbeton, pleisterwerk, verwarmde en 
onverwarmde cement- en calciumsulfaat-(-vloei)dek-
vloeren, metselwerk, gipskarton en gipsvezelplaten, 
afdichtelementen van geëxpandeerd of geëxtrudeerd 
polystyrol met mortellaag en weefsellaag, etc.

 ·  Voor het leggen op minerale en dispersiegebonden 
SCHOMBURG lijmafdichtingen.

Eigenschappen
 · Hoog rendement.
 ·  Voor grootformaat tegels. 
 ·  Zeer stabiel met de beste verwerkingseigenschappen.
 · Zeer emissiearm.
 · Voor vloerverwarming.
 · Binnen en buiten.
 · Wand en vloer.
 · Normaal uithardend.
 ·  Voldoet aan de criteria van het infoblad "Flexmortel".
 · Getest conform DIN EN 12004, C2 TE S1.



Veilig voldoen aan speciale 
vereisten. Hoogrendement 
S1-tegellijm voor betrouw-
baar leggen.

MONOFLEX-XL, als moderne, hoogwaardige flexibele 
lijmmortel S1 van de nieuwe generatie, is een betrouw-
bare garantie voor de verlijming van keramische tegels 
en grootformaten, met name voor veeleisende toepas-
singsgebieden. De gemakkelijke verwerkingseigenschap-
pen, hoge stabiliteit, de zeer lange lijmopen tijd en het 
tot 35% hogere rendement maken een uitzonderlijk 
goede toepassing mogelijk in het wand- en vloeropper-
vlak. 
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Hoog rendement
Tot 35% minder 
verbruik

Hoge stabiliteit
Voor het slipvast leg-
gen van tegels

Hoog kunststof-
bindmiddel
Zeer flexibel
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefoon +49-5231-953-00
Fax +49 5231 953 333  
www.schomburg.com


