
INFO
Coeck flex tegellijm is een hoog performante poederlijm van het type C2 TE 
voor het verlijmen van alle soorten keramische tegels op cementdekvloeren 
zowel binnen als buiten. Ook geschikt voor plaatsing op vloerverwarming. De 
lijm is een verbeterde lijm met verlengde open tijd en beperkte afglijding. 

INFO

VOORGEMENGDE MORTELS 
COECK FLEX TEGELLIJM
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KARAKTERISTIEKEN

• Rijptijd :   ± 5 min.
• Open tijd :    ± 30 min.
• Verwerkingstijd :  ± 120 min.
• Begaanbaar :   ± 24 uur
• Voegbaar :    na ± 24 uur
• Volledig belastbaar :   na 14 dagen
• Lijmdiktes tot :   10 mm
• Verwerkingstemperatuur : + 5°C tot + 25°C
• Temperatuurbestendigheid :  - 30°C tot + 80°C
• Afglijdingsweerstand :  ≤ 0,5 mm

• De ondergrond dient stevig, draagkrachtig en vrij van scheuren te zijn.
• Verwijder resten van vet, stof en andere onzuiverheden. Minder stevige of niet 

draagkrachtige oppervlaktelagen, extreem dichte of gladde ondergronden, 
scheidingslagendienen verwijderd of opgeruwd te worden. 

• Bij de plaatsing van keramische tegels volgens de dunbedmethode mag de 
ondergrond een max. vochtgehalte niet overschrijden: 
 - Cementgebonden ondergronden max. 2,0 CM-%   
 - Calciumsulfaatgebonden ondergronden max. 0,5 CM-%   
 - Verwarmbare anhydriet gebonden chape max. 0,3 CM-%   

• Een voorbehandeling met een universele primer wordt sterk aanbevolen.

VOORBEREIDING

In een propere kuip klontervrij en homogeen met schoon leidingwater gedurende 
ca. 3 minuten mengen.  Aanbevolen wordt een mengapparaat met ca. 600 t/
min. met spiraal- of dubbele schijfmixer. Na een rijptijd van ca. 5 min. nog eens 
doorroeren, daarna kan het product verwerkt worden. Bewegingsvoegen mogen 
niet met lijm overbrugd worden : gegevensblad bewegingsvoegen in bekledingen 
en vloerbedekkingen met tegels en platen in acht nemen. Breng de lijm met een 
getande lijmkam aan op de ondergrond en/of tegel, afhankelijk van de toepassing 
van enkele of dubbele verlijming.  Voor plaatsing buiten, binnen op vloerverwarming 
of plaatsen van tegels in grootformaat dient er 100% lijmcontact te zijn tussen 
ondergrond en tegel. Breng maar zo veel lijm aan die in een tijdspanne van +/- 30 
minuten kan verwerkt worden.  Lijm waar reeds een film aan het oppervlak komt 
niet meer gebruiken en niet terug mengen met water.

VERWERKING
VERBRUIK
Het materiaalverbruik is afhankelijk van de 
kwaliteit van de ondergrond, het gebruik van 
het gereedschap en het soort te verwerken 
keramisch materiaal. Het hierna beschreven 
verbruik is op ervaringswaarden gebaseerd 
en kan evt. afwijken:

• Vertanding 4 mm      +/- 1,5 - 1,7 kg/m² 
• Vertanding 6 mm      +/- 1,9 – 2,2 kg/m² 
• Vertanding 8 mm      +/- 2,5 – 2,9 kg/m² 
• Vertanding 10 mm    +/-  3,2 – 3,5 kg/m² 
• Vertanding 12 mm     +/- 3,8 – 4,1 kg/m²  
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VOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD, VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG OF VIA ONZE WEBSITE : WWW.COECK.BE 
Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. 

Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Ongeopende en droog gestockeerde 
verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar. 

OPSLAG

Ingevolge Richtlijn 2003/53/EG, is het oplosbaar Cr VI gehalte beperkt tot 0.0002%. 
OPGELET


