
VOORGEMENGDE MORTELS 
BLOKKENLIJM

Coeck Blokkenlijm is een industrieel vervaardigde, gedroogde en homogene 
lijmmortel op basis van wit cement, wit zand, vul- en toeslagstoffen. De 
blokkenlijm is geschikt voor blokken uit cellenbeton en kalkzandsteen en is 
drager van het CE label en conform de norm EN 998-2:2016. 

INFO

• Beoogd gebruik:  Lijmmortel voor cellenbeton en kalkzandsteen,   
   te gebruiken voor muren, kolommen en  
   scheidingswanden voor binnen en buiten

• Brandgedrag:  A1
• Druksterkte:  M10
• Duurzaamheid:  Conform
• Kleur:   Wit

KARAKTERISTIEKEN
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Coeck Blokkenlijm is als voorgemengde, droge minerale mortel geschikt 
als dunbed lijmmortel voor cellenbeton- of kalkzandsteenblokken 
voor binnen- en buitentoepassingen evenals voor de afwerking van 
cellenbetonblokken met een maximale dikte van 10 mm.

De ondergrond moet vorstvrij, proper, zuiver en vetvrij te zijn. Zeer poreuze 
blokken dienen vooraf licht bevochtigd te worden, zonder te verzadigen.  

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond mogen 
niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 35 °C.

TOEPASSING

VOORBEREIDING

Voor 25 kg droge blokkenlijm is ca 6 liter water nodig. Doe eerst 75% van de 
totale waterhoeveelheid in de mengkuip. Voeg hieraan de droge lijmmortel toe. 
Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een goed verwerkbare 
specie. Meng bij voorkeur met een mechanische menger gedurende minstens 
3 minuten, tot een homogene klontervrije specie ontstaat.

GEBRUIKSAANWIJZING
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• De aangemaakte blokkenlijm dient binnen de 2 à 4 uren verwerkt te 
worden en mag niet meer vermengd worden eens de binding is ingetreden.

• De blokkenlijm met een dikte van 2 tot 3 mm over de volledige breedte 
van de blok aanbrengen met de dunbed techniek met een truweel, 
lijmkam of specifiek gereedschap.

• De blokken plaatsen en afstellen met een rubberen hamer.
• De overtollige blokkenlijm afschrapen en verwijderen binnen de 10 

minuten na aanbrengen.

VERWERKING



25 kg lijmmortel geeft ca 17 liter aangemaakte specie en is 
voldoende voor ± 1 m³ blokken. 

• Blok 600x250x50 cm met 3 mm voeg: ± 1,3 kg/m²
• Blok 600x250x70 cm met 3 mm voeg: ± 1,8 kg/m²
• Blok 600x250x100 cm met 3 mm voeg: ± 2,6 kg/m²

Dosering per zak van 25 kg: 

• Water: ± 6 l
• Volume mortellijm: ± 17 l

VERBRUIK

Indien droog en in de originele verpakking ongeopend bewaard, blijft de kwaliteit 
van het materiaal behouden gedurende 12 maanden, vanaf de productiedatum.

OPSLAG
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