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• kunststofversterking
• oplosmiddelvrij
• flexibel

Toepassing:
UNIFLEX-F is een vloeibaar kunststof component, voor 
elastische tegelverlijmingen op lastige, ook vervormbare 
ondergronden, ter productie van:
• zeer flexibele lijmen met SCHOMBURG-tegellijmen, 

bijv. UNIFIX-S3 poedercomponent, UNIFIX-S3-fast 
Pulverkomponente, ADF-systeemlijm-FB, AK7P, 
CRISTALLIT-FLEX, CRISTALLIT-MULTI-FLEX, 
CRISTALLIT-VARIO-light, LIGHTFLEX, MONOFLEX, 
MONOFLEX-FB, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, 
SOLOFLEX-fast, UNIFIX-AEK.

• De combinatieproducten kunnen zowel binnen als 
buiten worden gebruikt.

Technische gegevens:
Basis: Polymeerdispersie
Kleur: wit
pH-waarde: ca. 9,8
Brandbaarheid: E (als combinatieproduct)
Verwerkings-/ 
Ondergrondtemp.: +5 °C tot +30 °C 
Verwerkingstijd*):  Ca. 60 min, afhankelijk van het 

gebruikte combinatieproduct.
Leveringsvormen: 5 kg en 8,33 kg bus
Opslag:  Vorstvrij minstens 12 maanden 

houdbaar in originele, gesloten 
verpakking. Aangebroken verpakking 
direct opmaken

Verbruik:   Overeenkomstig de desbetreffende 
technische merkbladen van de 
tegellijmmortel

Reiniging:  Met UNIFLEX-F of een 
combinatieproduct de vervuilde 
bouwdelen of gereedschappen 

UNIFLEX®-F Art.-nr. 2 04307
Vloeibaar kunststof ter versterking van tegellijmen
B-component van UNIFIX-S3, UNIFIX-S3-fast

direct met water reinigen. Gedroogd 
materiaal kan alleen mechanisch 
worden verwijderd.

*) De waarde geldt voor +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond:
Zie het technische infoblad van het combinatieproduct. 

Verwerking:
UNIFLEX-F in een schone meng-emmer gieten en met het 
desbetreffende poedercomponent tot een homogeen, 
klontvrije massa roeren. Met een krachtig roerwerk 
(ca. 500–700 min-1) is een mengtijd van ca. 2- 3 min. 
noodzakelijk. Om de productspecifieke consistentie te 
verkrijgen, kan er water worden toegevoegd. Na een 
wachttijd van ca. 3 minuten, moet het mengsel nogmaals 
intensief worden doorgeroerd. Voor de verwerking 
moeten de desbetreffende technische merkbladen van de 
gebruikte lijmen worden gebruikt.

Elastische tegelverlijming: 
UNIFLEX-F als combinatieproduct met tegel- en 
natuursteenlijmen ter verbetering van de aanhechting 
en flexibiliteit. Voor de productie van zeer flexibele 
tegellijmmortel wordt in de regel 5 kg tot 8,33 kg per 
25 kg poeder toegevoegd, resp. 15 kg bij LIGHTFLEX en 
CRISTALLIT-VARIO-light.

Belangrijke aanwijzing:
• Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van UNIFLEX-F beschermen.
• De combinatieproducten moeten tot de uitharding 

tegen vocht resp. weersinvloeden worden beschermd.

Geldig EG-veiligheidsblad in acht nemen!
GISCODE: ZP1 (Poedercomponent)
GISCODE: D1 (UNIFLEX-F vloeibaar component)

WKD/TET/MV/TM

Het recht van de koper wat betreft de kwaliteit van onze materialen is gebaseerd op onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor eisen die boven het kader van de hier 
beschreven toepassing uitstijgen, kan er contact worden opgenomen met onze technische adviesafdeling. Hiervoor is de bindende schriftelijke bevestiging vereist. De productbeschrijving 
stelt de gebruiker niet vrij van zijn zorgvuldigheidsplicht. Bij twijfel moeten testvlakken worden aangebracht. Met een hernieuwde uitgave van nieuw voorlichtingsmateriaal, verliest het oude 
zijn geldigheid.
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