
Uiterst flexibele tegellijm
Voor de hoogste vereisten

De uiterst flexibele tegellijmen UNIFIX-S3 en
UNIFIX-S3-fast bieden optimale verwerkingseigen-
schappen voor een betrouwbaar resultaat.

Met zekerheid de oplossing.

Tegellijmen - Vloermortels
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De toepassing in lastige inbouwsituaties als terrassen of jonge 
cementondergronden stellen de hoogste vereisten aan de tegellijm. 
Bewegingen moeten worden opgenomen en schuifspanningen moeten worden 
afgevoerd. Bij jonge betonondergronden en bij jonge dekvloeren moet 
middels het afbindingsproces rekening worden gehouden met bewegingen, 
op het terras zullen door de weersomstandigheden snelle 
temperatuurschommelingen ontstaan. Met het gebruik van de uiterst flexibele 
tegellijm UNIFIX-S3 en UNIFIX-S3-fast alsook het universele bindmiddel 
UNIFLEX-F van SCHOMBURG bereikt u snel en zeker uw doel. 

Uiterst flexibele tegellijm:
De betrouwbare oplossing voor  
"flexibele" ondergronden

inhoud

3  UNIFIX-S3 
Uiterst flexibele tegellijm C2 TE S2

4  UNIFIX-S3-fast 
Uiterst flexibele, snelle tegellijm C2 FTE S2

5  UNIFLEX-F  
Universeel kunststofbindmiddel

6 Toepassingsgebieden
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UNIFIX®-S3
De uiterst flexibele. 

Uiterst flexibele tegellijm C2 TE S2. 
Tegellijm met zeer goede verwerkingseigenschappen 
voor de hoogste zet en legseisen.

Eigenschappen
· Tweecomponenten.
· Uiterst flexibel.
· Waterdicht en vorstbestendig.
·  Te gebruiken voor jonge, cementgebonden ondergronden. 
· Spanningscompenserend en 2-fasen. 
· Voor verwarmde ondergronden.
· Voor binnen en buiten.
· Hoge schuifsterktebestendigheid. 

 

Hoog 
kunststofbindmiddel
Zeer flexibel

Soepele 
verwerking
Hoog comfort

 

Hoge stabiliteit
Voor het standvast 
verlijmen van tegels

Technische gegevens
Basis Vloeibaar kunststof (vloeibare 

componenten), toeslag, cement, 
additieven (poedercomponenten)

Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur

+5 °C tot +25 °C

Verwerkingstijd* Ca. 2 uur

Begaanbaar* na 24 uur afhankelijk van 
het zuigvermogen van de 
ondergrond

Beschikbaar* na 24 uur afhankelijk van 
het zuigvermogen van de 
ondergrond

Leveringsvorm  20 kg combiverpakking
33,33 kg verpakking

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

 zeer emissiearm
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UNIFIX®-S3-fast
De uiterst snelle flexibele. 

Uiterst flexibele, snelle 
tegellijm C2 FTE S2.
Snelle tegellijm met zeer goede 
verwerkingseigenschappen voor de 
hoogste zet en leg eisen.

Eigenschappen
· Tweecomponenten. 
· Uiterst flexibel en snel. 
· Kristallijn uithardend.
· Waterdicht en vorstbestendig.
·  Te gebruiken voor jonge, cementgebonden 

ondergronden. 
· Spanningscompenserend en 2-fasen. 
· Voor verwarmde ondergronden.
· Voor binnen en buiten.
· Hoge schuifsterktebestendigheid. 

Soepele 
verwerking
Hoog comfort

 

Hoge stabiliteit
Voor het standvast 
verlijmen van tegels

 

Hoog 
kunststofbindmiddel
Zeer flexibel

Technische gegevens
Basis Vloeibaar kunststof (vloeibare 

componenten), toeslag, speciaal 
bindmiddel op basis van cement, 
additief (poedercomponenten)

Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur

+5 °C tot +25 °C

Verwerkingstijd* ca. 30 – 45 minuten

Begaanbaar* na ca. 6 uur

Beschikbaar* na ca. 6 uur

Leveringsvorm  20 kg combiverpakking

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid
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UNIFLEX®-F
Universele bindmiddel. 

Universeel kunststofbindmiddel.
Voor de flexibilisering van SCHOMBURG 
tegel- en natuursteenlijmen. 

De nieuwe UNIFLEX-F vult het assortiment uiterst 
flexibele tegellijmen aan met een universeel 
bindmiddel. Met het gebruik van UNIFLEX-F worden 
doorbuiging en hechtkracht door  SCHOMBURG-
tegellijmen aanzienlijk geoptimaliseerd. Een 
betrouwbare oplossing voor een perfect resultaat. 

Eigenschappen
· Kunststofbindmiddel.
· Oplosmiddelvrij.
· Flexibel.

Systeemcomponenten
Voor SCHOMBURG- 
tegellijmen

Eenvoudige 
verwerking
Nauwkeurige 
dosering uit een bus

 

Uiterst flexibele 
producten
Door toevoeging 
van kunststof bindmiddel

Technische gegevens
Basis Polymeerdispersie

Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur

+5 °C tot +30 °C

Verwerkingstijd* ca. 60 minuten, afhankelijk 
van het gebruikte 
combinatieproduct

pH-waarde ca. 9,8

Materiaalbehoefte overeenkomstig de 
desbetreffende technische 
referentiebladen

Leveringsvorm 5 kg en 8,33 kg bus

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

NIEUW!
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AQUAFIN®-TBS
Veilig afdichten en lijmen op terrassen en balkons

Jarenlange ervaringen hebben er toe geleid, een veilig 
systeem voor het afdichten en lijmen van keramische 
tegels op terrassen en balkons te ontwikkelen. 

Voortgang Product

 1    GRONDEREN Oplosmiddelvrije universele grondering, water-/alkalibestendig ASO-Unigrund

 2    UITVLAKKEN Stabiele, cementaire, sneluithardend kunststofbindmiddel, spanningsarme 
en soepele pleistermortel, 2–50 mm

SOLOCRET-50

Waterafstotende, sneluithardende dekvloermortel met hoge sterkte ASO-EZ4-PLUS

 3    AFDICHTEN Flexibele, minerale, damp open hecht- en aanbrandslurrie voor 
verhoogde eisen in binnen- en buitenbereik

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

Afdichtband voor overbrugging van de veldbegrenzings- en aansluitvoegen ASO-Dichtband-2000

 4     VERLIJMEN Vervormbare flexlijm voor hoge belastingen UNIFIX-S3

Vervormbare, sneluithardende flexlijm voor hoge belastingen, ook voor 
natuursteen, met FAST TECHNOLOGY

UNIFIX-S3-fast 

 5     VOEGVULLING Cementgebonden, waterondoordringbare voegenmortel met 
verhoogde mechanische en chemische weerstand voor voegbreedtes 
van 3–20 mm

HF05-Brillantfuge

Sneluithardende flexvoegmortel, 3–20 mm voegbreedte ASO-Flexfuge

Siliconen voegafdichting voor flexibele voegen ESCOSIL-2000

Siliconen voegafdichting voor natuursteen ESCOSIL-2000-ST

 1

 2

 3
 4

 5

De afzonderlijke systeemcomponenten worden 
in de varianten snel afbindend en normaal afbindend 
aangeboden. 

Toepassingsgebieden
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Lijmen op jonge cementdekvloer (CT) en beton
(> 28 dagen)

Door het gebruik van uiterst flexibele tegellijm UNIFIX-S3/
UNIFIX-S3-fast kan op een jonge cementdekvloer, zodra 
deze beloopbaar is, tegels worden gelijmd. Bij het lijmen 
op jonge cementdekvloeren moet het nog niet afgesloten 
afbindproces van de dekvloer en de hieruit 
voortvloeiende geringere sterkte in acht worden 

Voortgang Product

 1    AFDICHTEN Flexibele, minerale, damp open hecht- en aanbrandslurrie voor 
verhoogde eisen in binnen- en buitenbereik

AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-RS300

 2      VERLIJMEN Vervormbare flexlijm voor hoge belastingen UNIFIX-S3

Vervormbare, sneluithardende flexlijm voor hoge belastingen, ook voor 
natuursteen, met FAST TECHNOLOGY

UNIFIX-S3-fast

 3   VOEGVULLING Sneluithardende flexvoegmortel, 3–20 mm voegbreedte ASO-Flexfuge

Minerale multifunctionele flexvoeg voor tegels, natuursteen en andere 
tegels van 1–10 mm voegbreedte met FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Siliconen voegafdichting voor flexibele voegen ESCOSIL-2000

Siliconen voegafdichting voor natuursteen ESCOSIL-2000-ST

 1
 2

 3

genomen. Er mogen geen zware lasten op 
de ondergrond worden geplaatst. Sinterlagen moeten 
voor het leggen van tegels worden verwijderd.
Bij het lijmen van natuursteen moeten verkleurings- 
en vervormingsbestendige materialen worden gebruikt.

Aanwijzing

Opstijgend vocht uit de ondergrond moet worden 
uitgesloten. Dit type lijmen komt niet overeen met 
de algemeen erkende regels in de techniek en moet 
contractueel afzonderlijk overeen worden gekomen.
 



27
/1

8 
TS

/T
A

N
/T

M
 

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. R
ec

ht
sr

el
ev

an
t i

s 
he

t d
es

be
tre

ffe
nd

e 
ge

ld
ig

e 
te

ch
ni

sc
he

 re
fe

re
nt

ie
bl

ad
.

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

De SCHOMBURG Ondernemingsgroep 
ontwikkelt, produceert en verhandelt  
Systeembouwstoffen voor

• Vochtwering- en renovatie
• Tegellijmen – vloermortels
• Vloer en bescherming coatings
• Beton technologie

Al ruim 80 jaar blinkt SCHOMBURG national 
en international uit door haar markterkende 
ontwikkelingscompetentie. Systeem bouwstoffen 
uit onze eigen productie, genieten wereldwijd 
een hoge reputatie.

Vakmensen waarderen sinds decennia onze 
hoogstaande productkwaliteit, service en 
daarmee de kerncompetentie van de 
Ondernemingsgroep.

Om aan de hoge eisen vanuit een steeds verder 
evoluerende markt te voldoen, investeren wij 
continu in de ontwikkeling van nieuwe en 
bestaande producten. Dit is onze garantie voor 
een altijd hoge productkwaliteit ten dienste van 
onze klanten. 


