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•  Speciaal voor anhydriet- 
vloeren ter voorkoming  
van ettringit. 

• Flexibel.
• Smeuïg.
• Tot 5 mm laagdikte.
•  Getest en goedgekeurd  

conform DIN EN 12004,  
C1 T.

Toepassing:
UNIFIX-AEK wordt als dunbedlijm voornamelijk 
toegepast voor tegellijm werkzaamheden op 
calciumsulfaatgebonden (anhydriet) ondergronden. 
Het is geschikt voor verlijming van aardewerk, 
grestegels, keramiek met geringe water absorbtie ≤ 
0,5 % (porcellanato), klinker, mozaïek en verkleurings 
ongevoelige, niet doorschijnende natuursteen. Bij werken 
onder tijdsdruk komt UNIFIX-AEK goed tot zijn recht. 

Door het toevoegen van UNIFLEX-F wordt de 
vervormbaarheid en de trekvastheid van UNIFIX-AEK nog 
extra verbeterd. Door het bijmengen wordt klasse C2 
E en de vervormbaarheid klasse S2 verkregen, die met 
name wordt aanbevolen voor grootformaat.

Technische gegevens:
Basis:    zand/cement, additieven   

(kunststofveredeld)
Kleur:   cementgrijs
S.G.:   ca. 1,45 kg/l
Verwerking-/
ondergrondtemp.:  +5 °C tot +25 °C
Verwerkingstijd*):   ca. 120 minuten  
Lijmopentijd *):   ca. 20 minuten
Invoegbaar *):   na ca. 24 uur
Beloopbaar *):  na ca. 24 uur
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Volledig belastbaar*):  na ca. 28 dagen
Reiniging:   direct na gebruik met water
Test conform en bij:   DIN EN 12004, MPA NRW,  
    testrapport 220002646-03
Verbruik:  ca. 2,3 kg/m2 bij   6 mm vertanding
   ca. 3,1 kg/m2 bij   8 mm vertanding 
   ca. 3,9 kg/m2 bij 10 mm vertanding
Levering:   25-kg-zak met PE-binnenzak
Opslag:   Droog, 12 maanden in   
   originele, gesloten verpakking. 
   Aangebroken verpakkingen  
   kortstondig opwerken.

*) De waarden gelden bij +23 °C en 50 % rel. lv. Hogere 
temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de hier 

aangegeven tijden.

 
Ondergrond:
UNIFIX-AEK is geschikt voor verlijming op calciumsulfaat-
gebonden ondergronden, conform DIN 18560. 
Voor andere ondergronden geldt de norm conform 
DIN 18157 deel 1. 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. Anhydriet schuren, stofzuigen 
en aansluitend gronderen met ASO-Unigrond. Gladde 
beton opruwen, cementdekvloeren en sterk zuigende 
ondergronden gronderen met ASO-Unigrond. Het 
restvocht percentage in calciumsulfaatgebonden 
dekvloeren dient voor het verlijmen middels een 
CM-apparaat bepaald te worden. Indien tegels en 
platen op calciumsulfaatgebonden gietvloeren verlijmd 
worden met een hoger restvochtpercentage dan normaal 
toegelaten, dan is een vochtpercentage tot 1,5 % bij niet 
verwarmde en 1% bij verwarmde dekvloeren acceptabel.
De voegvulling dient uitgevoerd te worden met  
CRISTALLFUGE-FLEX, CRISTALLFUGE-HF of 
CRISTALLFUGE-PLUS.  
Alle vochtbelastingen vanuit de ondergrond dienen 
uitgesloten te worden. Verwarmde vloeren moeten 
voorafgaand aan de applicatie conform de algemene 
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Brandklasse:  Klasse E
Cohesie, als: 
 Hechttreksterkte na droge opslag: ≥ 0,5 N/mm²
Duurzaamheid, als: 
 Hechttreksterkte na opslag in water:  ≥ 0,5 N/mm²
 Hechttreksterkte na warme opslag: ≥ 0,5 N/mm²
  Hechttreksterkte na vorst/ 
dooi-wisselopslag: ≥ 0,5 N/mm²

SCHOMBURG B.V. 
Postbus 343 
NL-7900 AH Hoogeveen 
Tel.  0528 / 267171  
Fax  0528 / 267288 
e-mail  info@schomburg.nl 
web www.schomburg.nl Technisch Infoblad



2/3 33/22

UNIFIX®-AEK

regel der techniek opgestookt worden. Voor de 
beoordeling van de oververwerkbaarheid moet een 
vochtigheidsmeting met de CM-methode worden 
uitgevoerd. 
Max. vochtpercentage conform ZDB-merkblad:
Cementdekvloer (CT)                        2,0 % 
Anhydriet (CA) zonder vloerverwarming     1,5 % 
Anhydriet  (CA) met vloerverwarming     1,0 % 
De CM-meting moet conform de actuele 
werkaanwijzing FBH-AD vanuit de vakdocumentatie 
„Interfacecoördinatie bij verwarmde vloerconstructies“ 
worden uitgevoerd.

Verwerking:
UNIFIX-AEK wordt in een schone speciekuip al roerende 
(met elektr. mixer) aan het aanmaakwater toegevoegd, 
in de verhouding 1 zak (25 kg) UNIFIX-AEK op ca.  
7,5 ltr water. Zorg er voor dat bij het aanmaken van 
de lijmmortel de massa intensief en grondig wordt 
doorgeroerd, zodat er een homogene klontvrije 
lijmmortel ontstaat. Laat de aangemaakte  lijmmortel 
aansluitend ca. 5 minuten rijpen en roer daarna het 
geheel nogmaals grondig door.
Let op! De potlife beperkt zich tot maximaal 2 uur.
Lijmmortel met een geschikte kam op de ondergrond 
verdelen en doorkammen. Tegels binnen de lijmopentijd 
(15 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 UNIFIX-AEK kan met toevoeging van UNIFLEX-F 
een sterk vervormbare lijmmortel van klasse C2, 
doorbuiging > 5 mm (overeenkomstig S2) met de 
volgende mengverhoudingen worden verkregen:
Mengverhouding, sterk vervormbaar  
(klasse C2E S2, doorbuiging > 5 mm);
5 kg UNIFLEX-F : ca. 1,8 l water : 25 kg UNIFIX-AEK 

Mengverhouding, vervormbaar  
(klasse C2E S1, doorbuiging > 2,5 mm); 
2,5 kg UNIFLEX-F : ca. 4.5 l water : 25 kg UNIFIX-AEK 
 
*) De waarden gelden bij +23 °C en 50 % rel. lv. 

Attentie:
•  Calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) 

met ASO-Unigrund-GE of ASO-Unigrond-K (1:3 met 
water) gronderen! Nadat deze grondig geschuurd en 
afgezogen is.

•  Op jonge cementaire ondergronden bevelen wij 
onze elastische dunbedlijm UNIFIX-S3.

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

•  Bij natuur- en kunststeen verlijming dienen de 
productspecifieke eigenschappen in acht genomen 
te worden (verkleuring en schotelvorming etc.) lees 
tevens het lijmadvies van de tegelproducent. Voer in 
geval van twijfel een test verlijming door!

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

•  Voor het verlijmen van schotelvormings gevoelige 
tegels adviseren wij het product ASODUR-EKF of 
CRISTALLFUGE-EPOX.

•  Alle rand, dilatatie en schijnvoegen dienen 
overgenomen te worden in het tegelwerk cq. met een 
geschikte randstrook, bij onze RD-SK50 afgezet!

•   Het directe contact tussen tegellijmmortel op basis 
van cement en magnesiet-estrik leidt tot de verstoring 
van het magnesiet-estrik door een chemische 
reactie, die ook wel bekend staat als „Magnesia“. 
Een achterwaartse vochtigheidsbelasting moet om 
deze reden door overeenkomstige maatregelen 
worden uitgesloten. De magnesiet ondergrond moet 
mechanisch worden verruwd en met expoxyhars 
ASODUR-GBM worden voorbewerkt. De nog verse 
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tweede laag moet met kwartszand met korrelgrootte 
0,5–1,0 mm overmatig worden ingestrooid. Na 
wederom een wachttijd van ca. 12–16 uur vinden de 
plaatsingswerkzaamheden plaats.

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

• Niet te behandelen vlakken afschermen!
•  De algemene regels der techniek voor tegelverlijming 

dienen in acht genomen te worden. Zoals bijv.: 
DIN 18157 
DIN 18352 
DIN 18560 
EN 13813 
DIN 18202 
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] “Hechtlaagafdichtingen (AIV)”  
 [*2] “Coatings op calciumsulfaatgebonden   
  dekvloeren”
 [*3] „Bewegingsvoegen in platen of    
  tegelbekledingen“ 
 [*4] „Mechanisch hoog belastbare keramische   
  tegelbekledingen“
 [*5] “Bekledingen op cement vloercoatings en   
  calciumsulfaatdekvloeren”
 [*7] “Buitenvloeren”
 [*9] “Hoogteverschillen” 
 [*10] “Toleranties 
 [*11] “Reinigen, beschermen, onderhouden” 
 [*12] „Grootformaat tegels en platen“

SVP geldig Productveiligheidsblad in acht nemen!

3/3 WKD/MV/LiB/KKa/Tet

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.


