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

13
2 05430

EN 12004
SOLOFLEX

Cementgebonden mortel voor hoge eisen 
bij tegelwerk binnen en buiten 

C2

Brandklasse: Klasse E
Cohesie, als:
Hechttreksterkte na droge opslag: ≥ 1  N/mm²
Duurzaamheid, als: 
Hechttreksterkte na opslag in water: ≥ 1  N/mm²
Hechttreksterkte na warme opslag: ≥ 1  N/mm²
Hechttreksterkte na vorst/
dooi-wisselopslag: ≥ 1  N/mm²

• Zeer emissiearm
• Geschikt voor vloerverwarming
• Voor binnen en buiten
• Voor wanden en vloeren
• Normale uitharding
• Laagdikte tot 10 mm
• Getest en goedgekeurd conform DIN 12004, C2TE

Toepassing:
SOLOFLEX wordt als dun- en middelbedlijm toegepast 
voor het verlijmen van aardewerk, grestegels, keramiek 
met geringe water absorbtie ≤ 0,5% (porcellanato), 
klinker, mozaïek en verkleuringsgevoelig, niet 
doorschijnend natuursteen.
SOLOFLEX staat garant voor het optimaal verlijmen op 
ondergronden conform DIN 18157, deel 1 zoals: 

beton, pleisterlagen, CT- en CA vloeren, vloerverwarming, 
metselwerk, gipskarton, oud goed vastzittend tegelwerk, 
lichtgewichtplaten (geëxtrudeerd) polystyreen en 
voor verdere lijmapplicaties op SCHOMBURG-tegel-
afdichtingsystemen, in de waterinwerkingsklassen W0-I tot 
W3-I, W1-B en W2-B, zoals bijv. natte ruimtes, openbare 
doucheruimtes, zwembadperrons en zwembaden.
Door het toevoegen van UNIFLEX-F wordt de vervorm-
baarheid en de trekvastheid van SOLOFLEX nog extra 
verbeterd. Al naar gelang de dosering wordt zo klasse 
C2 E en de vervormbaarheidsklasse S2 tot S2 bereikt, 
welke aanbevolen wordt voor grootformaat tegels.
Trekspanningen worden zo in hoge mate gecompenseerd. 
Zie verder onder Verwerking.
SOLOFLEX is geschikt voor toepassing in binnenruimtes
conform de AgBB-criteria (Duitse norm vwbt de Vluchtige
Organische Stoffen in bouwproducten), de Franse
VOC-regelgeving en het Belgische Koninklijke Decreet
C-2014/24239.
Zeer emissiearm conform GEV-EMICODE, wat in de
regel leidt tot positieve beoordelingen in het kader van
gebouwencertificering conform DGNB, LEED, BREEAM,
HQE. Hoogste kwaliteitsdrempel 4, regel 8 conform
DGNB-criterium „ENV 1.2 Risico’s voor het lokale milieu“.

Het product is systeemcomponent van het
SANIFLEX-EU-systeem conform ETAG 022-deel 1.

 
Technische gegevens:
Basis: zand/cement, additieven
 (kunststofveredeld)
Kleur: cementgrijs
Lijmbeddikte: 2 mm tot 10 mm
Verwerking-/
ondergrondtemp.: + 5° C tot + 25° C 
Verwerkingstijd*): ca. 2 uur 
Lijmopentijd *): ca. 30 minuten 
Invoegbaar *): na ca. 24 uur 
Beloopbaar *): na ca. 24 uur 
Volledig belastbaar*): na ca. 7 dagen

SOLOFLEX Art.nr. 2 05430 
Geflexibiliseerde dun- en middelbed tegelhechtmortel
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SANIFLEX-EU
Bouwpakket voor het vervaardigen van een afdichting voor 

wanden en vloeren in vochtige ruimtes

0799-CPR-150

ETA-17/0469
ETAG 022-1

Brandgedrag E
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen zie SDB
Waterdoorlaatbaarheid
met ASO-Unigrund-D sd≈ 44m
met ASO-Unigrund-GE/K sd≈ 9m
met ASO-Unigrund-S sd≈ 6,8m
Waterdichtheid na EN 13967 waterdicht
Scheuroverbrugging categorie 1: 0,4 mm
Hechttreksterkte ≥ 0,5 MPa
Voegoverbrugbaarheid categorie 2: waterdicht
Waterdichtheid op doorvoeren categorie 2:
 waterdicht
Waterbestendigheid categorie 2: ≥ 0,5 MPa
Temperatuurbestendigheid categorie 2:
 temperatuurbestendig
Alkalibestendigheid categorie 2: alkalibestendig
Verwerkbaarheid toepasbaar
Dikte ten minste 0,5 mm
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SOLOFLEX

Test conform en bij:  DIN EN 12004, MPA NRW, 
Testrapport 220001532-02-01 
Systeembestanddeel van 
EYA-17/0469, GEV-licentie 
emissietesten conform 
EMICODE vh GEV,  
AgBB-schema, de Franse VOC 
regelgeving

Verbruik:  al naar gelang ondergrond en te verlijmen 
materiaal 
min. 1,3 kg/m2/mm 
ca. 2,3 kg/m2 bij 6 mm vertanding  
ca. 3,1 kg/m2 bij 8 mm vertanding 
ca. 3,7 kg/m2 bij 10 mm vertanding

Reiniging: direct na gebruik met water. 
Levering: 25 kg zak
Opslag:  droog, 12 maanden in originele, gesloten 

verpakking. Aangebroken verpakkingen 
kortstondig opwerken.

*) De waarden gelden bij + 23 °C en 50 % rel. lv.

Ondergrond:
Zorg er s.v.p. altijd voor dat de ondergrond aan de 
navolgende punten voldoet: stevig, schoon, olie-, vet- en 
wasvrij en tevens ontdaan van alle overige losse delen.
Bij tegelverlijming is voor de ondergrond, de ondergrond 
voorbehandeling en de verwerking de DIN 18157, deel 
2 maatgevend. Zuigende ondergronden gronderen met 
ASO-Unigrond. Anhydriet schuren, stofzuigen en zoals  
alle calciumgebonden dekvloeren gronderen met  
ASO-Unigrond. Indien op anhydrietvloeren grootformaat 
tegels verlijmd worden adviseren wij  
ASODUR-SG3-superfast als grondering toe te passen. 
Dekvloeren met vloerverwarming dienen conform de 
regels der techniek opgestookt te zijn, alvorens er 
tegelapplicaties mogen worden uitgevoerd.
De tegelrijpheid kan bepaald worden met een  
CM-meting.

Max. vochtgehalte van de ondergrond:
• Cementdekvloer (CT) 2,0 %
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming 0,5 %
• Anhydriet (CA) met vloerverwarming 0,3 %
De CM meting conform de actuele instructie van de
„Schnittstellenkoordination bei beheizten
Fusbodenkonstruktionen“ uitvoeren.

Verwerking:
SOLOFLEX met schoon water in een schone mengemmer 
homogeen mengen.
Mengverhouding:
6,75–8 l water : 25 kg SOLOFLEX.
Laat de aangemaakte lijmmortel aansluitend ca.3 minuten 
rijpen en roer daarna het geheel nogmaals grondig door. 
Niet meer lijm voorwerken dan er in 30 minuten betegeld 
kan worden. Lijmmortel met een geschikte kam op de 
ondergrond verdelen en doorkammen. Tegels binnen de 
lijmopen tijd (= 30 minuten) in de lijmmortel leggen en 
positioneren.
In zwaar thermisch belaste en andere hoogbelaste 
bereiken adviseren wij voor het leggen van keramische 
tegels (grootformaat) het gebruik van een tegellijmmortel 
met een hogere vervormbaarheidsklasse S2, 
bijv. UNIFIX-S3 resp. UNIFIX-S3-fast.
Uit SOLOFLEX kan met toevoeging van UNIFLEX-F een 
sterk vervormbare lijmmortel van klasse S2, doorbuiging 
> 5 mm (overeenkomstig S2) met de volgende 
mengverhoudingen worden verkregen:  
Mengverhouding:
8,33 kg UNIFLEX-F: 25,0 kg SOLOFLEX: tot 0,3 l water 
voor consistentie-instelling.

Attentie:
• Voor verlijming op hoogbelaste ondergronden buiten 

(balkons en terrassen) dient het hoogbelastbare 
tegelafdichtingsysteem AQUAFIN-TBS toegepast te 
worden!

• Bij natuur- en kunststeen verlijming dienen de 
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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!

• Voor het verlijmen van grootformaat tegels 
> 50 × 50 cm moet voor een verbeterde hechting op 
de rugzijde een contactlaag aangebracht worden of 
verlijmen met floating-buttering.

• Voor het verlijmen van schotelvormings gevoelige 
tegels adviseren wij het gebruik van ASODUR-EK-98 of 
ASODUR-DESIGN.

• Calciumsulfaatgebonden ondergronden met  
ASO-Unigrund-S (1:1 met water verdund),  
ASO-Unigrond-GE of ASO-Unigrond-K (1:3 met  
water verdund) gronderen! Ter voorkoming van 
ettringit-vorming bij calciumsulfaatgebonden 
ondergronden is het gebruik van UNIFIX-AEK zeer 
aan te raden. Lijmen op dergelijke ondergronden 
kan vanaf een restvocht (CM) gehalte < 1,0 % indien 
verwarmd en < 1,5 % indien niet verwarmd.

• Reeds opstijvende lijm nooit aanlengen met water of 
verse mortel, om het zodoende weer verwerkbaar te 
maken! 

• 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 
ASODUR-GBM. 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.

• Bij permanente onderwaterbelasting (zwembaden, 
opslagbassins) moet bij verse betonconstructies de 
systeemdunbedmortel UNIFIX-S3 in floating-buttering 
op de voor de constructie geschikte SCHOMBURG-
tegelafdichting worden toegepast. 

• Niet te behandelen vlakken afschermen tegen de 
inwerking van SOLOFLEX!

• SOLOFLEX is een hydraulisch afbindende tegellijm 
welke tot aan de volledige uitharding beschermd dient 
te worden tegen vorst, tocht en regen!

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

 [*1]  „Hechtlaagafdichting (AIV)“
 [*2] „Bekledingen op anhydrietvloeren“
 [*3]  „Bewegingsvoegen in platen of 

 tegelbekledingen“
 [*4]  „Mechanisch hoog belastbare keramische 

 tegelbekledingen“
 [*5]  „Bekledingen op cement- en 

 calciumsulfaatdekvloeren“
 [*7] „Exterieure tegelbekledingen“
 [*8] „Bekledingen op gietasfalt“
 [*9] „Vlakheidstoleranties in de bouw“
 [*10] „Toleranties“
 [*11] „Reinigen, beschermen, onderhouden“
 [*12] „Zwembadbouw“
 [*13] „Grote formaten“

SVP geldig Productveiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1

SOLOFLEX

Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in een
binnenklima die bij inhalatie gezondheidsrisico’s aangeven met een 
klasse die loopt van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie).

WKD/MV/KK/KKa

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.


