
UNIFIX®-S3

Tegellijmmortel met zeer goede verwerkings- 
eigenschappen voor de hoogste lijm eisen.

Met zekerheid de oplossing.

Uiterst flexibele tegellijmmortel

ZEER HOGE FLEXIBILITEIT



Uiterst flexibele 
tegellijmmortel C2 TE S2
UNIFIX®-S3

Tweecomponenten, uiterst flexibele, waterdichte en 2-fase 
werkzame tegellijmmortel met hoge vervormingsgraad 
voor het betrouwbaar verlijmen van keramische tegels 
en natuursteen, aardewerk en grote formaten voor wanden 
en vloeren. De productspecifieke, uiterst flexibele 
samenstelling van UNIFIX S3 maakt het betrouwbaar 
lijmen van bijv. keramische tegels op jonge 
cementdekvloeren en beton mogelijk. Met name 
de waterdichtheid en spanningcompenserende 
morteleigenschappen zijn de basis voor een betrouwbaar 
leggen buitenshuis als AQUAFIN-TBS 
systeemcomponenten. 

 zeer emissiearm



Technische gegevens
Basis Vloeibaar kunststof (vloeibare 

componenten), toeslag, cement, 
additieven (poedercomponenten)

Verwerkings-/ 
ondergrondtemperatuur

+5 °C tot +25 °C

Verwerkingstijd* Ca. 2 uur

Beloopbaar* 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

Materiaalbehoefte
Verbruik ca. 2,8 kg/m2 

bij 6 mm vertanding 
ca. 3,7 kg/m2 
bij 8 mm vertanding
ca. 4,7 kg/m2 
bij 10 mm vertanding



schomburg.nl

Toepassingsgebieden
 ·  UNIFIX-S3 is uiterst flexibel, en wordt als 

dunbedmortel met name gebruikt voor het lijmen 
van keramische tegels met een geringe wateropname 
≤ 0,5% (keramisch porcellanato), aardewerk, klinkers 
en mozaïek op jonge cementgebonden 
ondergronden.

 ·  De hoge vervormbaarheid van UNIFIX-S3 kan 
beschadigende schuifspanningen in de tegels 
doorgaans compenseren en is daarom ook met name 
geschikt als lijmmortel voor grote formaten. 

 ·  UNIFIX-S3 is met name geschikt voor het gebruik 
op balkons en terrassen, in zwembaden, op jonge 
cementgebonden, beloopbare ondergronden 
(cementdekvloeren ca.3 dagen na aanbrengen).

 ·  UNIFIX-S3 is geschikt op minerale en dispersiege-
bonden SCHOMBURG-samengestelde afdichtingen.

Eigenschappen
 · Tweecomponenten.
 · Uiterst flexibel.
 · Waterdicht en vorstbestendig.
 ·  Voor jonge cementgebonden ondergronden.
 · Spanningcompenserend en 2-fasen.
 · Voor verwarmde ondergronden.
 · Voor binnen en buiten.
 · Hoge schuifsterktebestendigheid.



Veilig voldoen aan 
specifieke vereisten.  
S2-tegellijmmortel voor 
betrouwbaar verlijmen.

Het lijmen van keramische tegels, deels van groot 
formaat, vereist in zwaarbelaste omstandigheden, zoals 
bijv. onderwater- en buitentoepassingen, een bijzonder 
hoge veiligheidsfactor. UNIFIX-S3 bestaat uit een 
combinatie van poedercomponenten en een 
hoogwaardig gespecialiseerd vloeibaar 
kunststofaandeel. Deze functionele structuur is de basis 
voor een waterdichte, uiterst elastische en hierbij zeer 
vaste tegellijmmortel, de hoogste mate aan know-how 
en betrouwbaarheid. 

 

 

Hoog 
kunststofbindmiddel
Zeer flexibel

Soepele 
verwerking
Hoog comfort

Hoge stabiliteit
Voor het standvast 
verlijmen van tegels
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SCHOMBURG B.V.
Postbus 343
7900 AH Hoogeveen/NL
Telefoon +31-528-267171
e-mail  info@schomburg.nl
www.schomburg.nl


