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• Conform DIN EN 12004, C2 FT
• Voor binnen en buiten
• Lange verwerkingstijd
• Snelle kristallijne waterbinding
• Goede standvastheid
• Snel uithardend
• Kunststofveredeld
• Water en vorst/dooi-wissel bestendig
• Tot 15 mm laagdikte 

Toepassing: 
SOLOFLEX-fast wordt als dun- en middelbedlijm 
voornamelijk toegepast voor tegellijm werkzaamheden 
welke onder tijdsdruk dienen te worden uitgevoerd. Het 
is geschikt voor verlijming van aardewerk/plavuizen, 
grestegels, keramiek met geringe water absorbtie ≤ 0,5% 
(porcellanato), klinker, mozaïek en verkleuringsgevoelige, 
niet doorschijnende natuursteen.

SOLOFLEX-fast met FAST-technologie staat garant 
voor het optimaal verlijmen en voor een superieure 
verwerkbaarheid, aangezien de lijm, ondanks zijn snelle 
uitharding, over een zeer lange potlife en lijmopentijd 
beschikt! Ook bij lage omgevings- en ondergrond 
temperaturen, bindt de lijm via de kristallijne FAST-
technologie bijzonder rap het aanmaakwater, waardoor 

SOLOFLEX-fast                  Art.-Nr. 2 05439
Geflexibiliseerde snelle dun- en middelbed lijmmortel  

er een aanmerkelijk snellere afbinding van de lijm in gang 
gezet wordt dan bij standaard snel-lijmproducten die in 
de markt verkrijgbaar zijn.  

Op horizontale buitenoppervlakken, bijv. balkons 
en terrassen, moet SOLOFLEX-fast met 8,33 kg 
UNIFLEX-F/25 kg worden bijgemengd.

SOLOFLEX-fast is systeemcomponent 
van mineraalgebonden SCHOMBURG 
hechtlaagafdichtingen in vochtbelastingsklasse A, A0, B0 
en de waterinwerkingsklasse W0-I, W1-I, W2-I. W3-I. 
 

Technische gegevens: 
Basis:   zand/cement, additieven 
Kleur:   grijs 
Verwerkingstijd*):   ca. 45–60 minuten 
Lijmopentijd *):   ca. 20 minuten 
Laagdikte:  tot 15 mm 
Invoegbaar *):   na ca. 3 uur 
Beloopbaar *):   na ca. 3 uur 
Volledig belastbaar*):  na ca. 7 dagen 
Verbruik:  
ca. 2,5 kg/m2 bij 6 mm vertanding 
ca. 3,3 kg/m2 bij 8 mm vertanding 
ca. 4,2 kg/m2 bij 10 mm vertanding 
ca. 6,0 kg/m2 12/20 mm halfrond middelbedprofiel 
ca. 6,0 kg/m2 10 mm “Flowline” profiel 
Brandgedrag:  A1/A1fl 
Levering:   6-kg-zak, 25-kg-zak  
Reiniging:   direct na gebruik met water.
Opslag:   droog, 9 maanden in   
   originele, gesloten verpakking. 
   Aangebroken verpakkingen  
   kortstondig opwerken.

Verwerking-/ 
ondergrondtemp.:  + 5° C tot + 25° C

*) De waarden gelden bij +23 °C en 50 % rel. lv.
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EN 12004
SOLOFLEX-fast

Snelhardend cementhoudend mortel 
voor verhoogde eisen 

binnen en buiten 
voor het verwerken van tegels en platen

C2 F

Brandgedrag:  Klasse A1/A1fl 
Hechtkracht, als
hechtvastheid na droge plaatsing: ≥ 1 N/mm²

Continue hechtkracht, als
hechtvastheid na plaatsing in water: ≥ 1 N/mm²
Hechtvastheid na warme plaatsing: ≥ 1 N/mm²
Hechtvastheid na vorst-/ 
dooi-wisselopslag:  ≥ 1 N/mm²
Vroegtijdige hechtvastheid, na 6 uur: ≥ 0,5 N/mm²
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Ondergrond:
SOLOFLEX-fast is uitstekend geschikt voor het leggen 
op vormstabiele ondergronden conform DIN 18157, 
deel 1, bijv. beton, cellenbeton, pleisterwerk, 
cement- en calciumsulfaatdekvloeren, metselwerk. 
De ondergrond moet droog, draagkrachtig, 
voldoende vlak, vrij van scheuren en vrij van loszittende 
substanties, zoals bijv. olie, verf, sinterlagen en losse 
delen zijn. Er moet voldoende dichtheid en bij het 
type horende oppervlaktegeschiktheid en vastheid 
aanwezig zijn. Bij het leggen van tegels is voor de 
ondergrond, de ondergrondvoorbereiding en de 
verwerking DIN 18157, deel 1 maatgevend. Zuigende 
ondergronden met ASO-Unigrund voorbewerken. 
Calciumsulfaatdekvloeren moeten geslepen, afgezogen 
en, zoals alle calciumsulfaat-ondergronden, zorgvuldig 
met ASO-Unigrund worden voorbewerkt. Moeten op 
calciumsulfaatvloeren grootformaten worden gelegd, 
adviseren wij door een hogere sperwerking, voor te 
bewerken met ASODUR-V360W of  
ASODUR-SG3-superfast. 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) met vloerverwarming ≤ 0,5 %
• Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming ≤ 0,3 %
De CM-vochtmeting dient conform de FBH-AD richtlijnen
te worden uitgevoerd.
 

Verwerking:
SOLOFLEX-fast wordt in een schone speciekuip al
roerende (met elektr. mixer) aan het aanmaakwater
toegevoegd. 

Mengverhouding:
ca. 1,85 l water : 6 kg SOLOFLEX-fast
ca. 7,75 l water : 25 kg SOLOFLEX-fast

Op horizontale buitenvlakken, bijv. balkons en terassen, 
word SOLOFLEX-FAST met UNIFLEX-F veredeld.
Mengverhouding:
8,33 kg UNIFLEX-F : 25 kg SOLOFLEX-fast : ca. 0,25 l 
water. 

In thermisch kritieke en ander 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 SOLOFLEX-fast door het bijmengen
van UNIFLEX-F in de volgende mengverhouding
worden bereikt:
Mengverhouding, sterk vervormbaar (klasse C2 S2,
doorbuiging > 5 mm): 
Mengverhouding:
5 kg UNIFLEX-F : 25 kg SOLOFLEX-fast : 2,5 l water.

Na een rijpingstijd van 3 minuten nogmaals mengen. 
Niet meer SOLOFLEX-fast aanmaken dan dat er 
binnen de verwerkingstijd verwerkt kan worden. De 
gemengde SOLOFLEX-fast met een geschikte kam op de 
ondergrond verdelen en afhankelijk van het formaat met
een geschikte vertanding doorkammen. Tegels binnen 
de lijmopen tijd in de lijmmortel leggen en positioneren. 
Mengemmers continue reinigen aangezien afbindende 
SOLOFLEX-fast als versneller werkt. Niet met andere 
cementhoudende mortel mengen!

Attentie: 
•  Niet geschikt voor onderwatertoepassing!
•  Bij het aanbrengen van natuur- en kunststeen 

moeten de productspecifieke eigenschappen van 
de vloerbedekkingsmaterialen (verkleuringsneiging, 
schotelgevaar, etc.) en de aanbrengaanbevelingen van 
de fabrikant van de stenen in acht worden genomen. 
Wij adviseren om testverlijmingen uit te voeren!

•  Voor het veilig vermijden van schoteleffecten door 
waterabsorptie adviseren wij bij het leggen van 
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serpentiniet, leisteen en bij agglomeraten/kunststenen 
die deze natuurstenen bevatten het gebruik van 
ASODUR-EK98 of ASODUR-DESIGN!

•  Voor het leggen van agglomeraten/kunststenen 
adviseren wij onze SOLOFLEX-fast bijgemengd met 
2,5 kg UNIFLEX-F/25 kg.

•  Voor het leggen van tegels en platen op 
gietasfaltvloeren met hardheidsklasse IC10 
adviseren wij SOLOFLEX-fast bijgemengd met 2,5 kg 
UNIFLEX-F/25 kg.

•  Rand-, veld-, gebouwenscheidings- en 
bewegingsvoegen moeten worden overgenomen 
resp. op de desbetreffende locatie worden 
ingebouwd en met de juiste middelen, bijv. 
randstroken RD-SK50, worden afgesteld! 
Schijnvoegen moeten onder druk worden gesloten en 
worden beschermd tegen hoogteverschil.

•  Calciumsulfaat-gebonden ondergronden met 
SOLOPLAN-30-CA, zorgvuldig met ASO-Unigrund-
GE, ASO-Unigrund-S, ASO-Unigrund-K  
(MV 1:3 met water) of ASODUR-V360W of  
ASODUR-SG3-superfast gronderen!  
ASODUR-V360W of ASODUR-SG3-superfast geeft 
hierbij de grootste sperwerking ten opzichte van 
de ondergrond. Ter vermijding van de vorming van 
ettringiet bij calciumsulfaat-gebonden ondergronden 
is UNIFIX-AEK geschikt voor het leggen op deze 
ondergronden tot restvochtigheden van 1,0% bij 
verwarmde resp. 1,5% conform CM bij onverwarmde 
constructies!

•  Bij het leggen van grote formaten groter dan 50 × 
50 cm moet voor verbetering van de hechting een 
schraaplaag op de rug worden aangebracht of moet 
de floating-butteringmethode.worden toegepast.

•  Reeds harder geworden dunbedmortel niet weer 
verwerkbaar maken door watertoevoeging of de 
toevoeging van verse mortel, anders bestaat het 
gevaar op een ontoereikende vastheidsontwikkeling!

•  Voor het leggen van tegels en platen op 
veeleisende oppervlakken in het buitenbereik 
(balkon en terrassen) adviseren wij het gebruik van 

het zeer elastische lijmafdichtingssysteem  
AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS.

•  In permanent waterbereik (zwembaden, reservoirs, 
etc.) adviseren wij het gebruik van UNIFIX-S3 
in de “buttering/floating”-methode op de voor 
het desbetreffende toepassingsbereik geschikte 
SCHOMBURG afdichtingsmiddelen! Neem 
de productspecifieke eigenschappen van de 
vloermaterialen in acht!

•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 
van SOLOFLEX-fast beschermen!

•  SOLOFLEX-fast is een hydraulisch verhardende mortel, 
die tot de volledige uitharding, die bij ongunstige 
weersinvloeden enkele dagen kan duren, tegen 
water- en vorstinwerking moet worden beschermd.

•  Het directe contact tussen tegelmortel op basis van 
cement en magnesietvloer leidt tot de verstoring van 
het magnesietdekvloer door een chemische reactie, 
die ook wel bekend staat als “Magnesia”. Een 
achterwaartse vochtigheidsbelasting uit de ondergrond 
moet om deze reden door overeenkomstige 
maatregelen worden uitgesloten. De magnesiet 
ondergrond moet mechanisch worden verruwd en 
met epoxyhars ASODUR-V360W plus max. 5% 
water worden voorbewerkt (ca. 250 g/m2). Na een 
wachttijd van ca. 12–24 uur bij +20 °C, moet de 
tweede laag ASODUR-V360W worden aangebracht 
(ca. 300–350 g/m2). De nog verse tweede laag 
moet met kwartszand met korrelgrootte 0,5–1,0 mm 
overmatig worden ingestrooid. Na wederom een 
wachttijd van ca. 12-16 uur vindt de applicatie plaats.

•  De toepasselijke actuele bepalingen moeten in acht 
worden genomen!  
Zoals bijv.:

 DIN 18157, EN13813, DIN 18352, DIN 18531, 
 DIN 18534, DIN 18202, DIN 18560, DIN 1055.
  De BEB-merkbladen, uitgegeven door het 

Bundesverband Estrich und Belag e.V. (Duitse 
associatie voor estrik- en vloerbedekkingen).

  Merkblad van „specialisten“ EURO-F-E-N Schloss 
Raesfeld: „Tegels en platen, natuursteen en 
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WKD/MV/KK/KKa/Tet/MV

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.

betonsteen op gietasfalt binnenshuis“
  De vakdocumentatie “Interfacecoördinatie bij 

verwarmde vloerconstructies”
  De bouwtechnische informatie natuursteen van het 

Deutsche Naturwerkstein-Verband e.V. 
  De ZDB-merkbladen, uitgegeven door Fachverband 

des deutschen Fliesengewerbes (Verbond van de 
Duitse tegelbranche):

 [*1] „Hechtlaagafdichtingen“
 [*2]  „Vloeren op calciumsulfaatdeklagen“ 
 [*3]  „Dilatatievoegen in bekledingen en vloeren van 

tegels en platen“
 [*4]  „Mechanisch hoog belastbare keramische vloeren”
 [*5]  „Keramische tegels en platen, natuursteen 

en betonsteen op cementgebonden 
vloerconstructies met isolatielagen“

 [*6]  „Keramische tegels en platen, natuursteen en betonsteen 
op verwarmde, cementgebonden vloerconstructies“

 [*7] „Buitenvloeren“
 [*8] „Vloeren op gegoten asfalt“
 [*9] “Hoogteverschillen”
 [*10] „Toleranties“
 [*11] „Reinigen, beschermen, onderhouden“ 
 
S.v.p. het veiligheidsblad lezen!
Chromaatarm        

GISCODE: ZP1

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).


