
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ca. 1,5 Kg per m² met een lijmkam van 3 mm.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com. 

Handige weetjes?

•  Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Werk nooit als de omgevings- of ondergrondtemperatuur lager is dan +5°C en hoger dan +40°C.
•  Respecteer steeds de algemene vakkundige plaatsingsvoorschriften van het te lijmen materiaal.
•  Na 4 dagen kan je de tegels belopen en voegen. Heb je tegels op andere tegels verlijmd? Dan moet je minstens

7 dagen wachten.
•  Wacht ook bij verticale toepassingen 4 dagen voor je de tegels voegt.
•  Bij buitentoepassingen moet de lijm in openlucht kunnen drogen, zonder dat er neerslag op valt. Is er kans

op regen? Dek dan tijdelijk het oppervlak af. Het droogproces stopt dan zodat het drogen evenredig langer
zal duren.

•  Voor verticale verlijming van tegels gebruik je voegkruisjes die je tussen de tegels onderling plaatst.

Productomschrijving

Gebruiksklare, professionele en universele tegellijm met 
hoge kleefkracht voor het betegelen van alle horizontale 
en verticale oppervlakken.  De lijm hecht snel op zowel 
poreuze als niet-poreuze ondergronden.  Het gebruik van 
een speciale hechtlaag is niet nodig.  Dankzij zijn elasticiteit 
en hoge weerstand tegen vocht is de lijm ook ideaal voor 
het gebruik in bad- en douchekamers en keukens.
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Tegellijm Grijs 310 cc / 1 Kg /
5 Kg / 15 Kg

Ca. 1 Kg/m²
met lijmkam 3 mm

Ca. 4 à 7 dagen 1 Ja
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Toepassing

Te gebruiken voor het verlijmen van tegels, mozaïek, keramiek, faience en steenstrips op alle ondergronden, zowel 
binnen als buiten en ook in vochtige ruimtes.  Verlijmt eveneens tegel op tegel.
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beschermt je woning.

ASCOFIX - KLEEF & VAST
Gebruiksklare universele tegellijm

Voordelen
❱  Hecht uitmuntend en snel

❱  Hoge weerstand tegen vocht

❱  Verlijmt op alle en moeilijke ondergronden

❱  Verlijmt tegels voor sanitair en keukens

http://www.aquaplan.com


Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.  Zorg dat er geen loshangende
delen zijn.

•  Maak de ondergrond en het te verlijmen materiaal niet vochtig tenzij de
ondergrond zeer poreus is.

•  Zorg eerst voor een waterdichte ondergrond in vochtige ruimtes.  Gebruik
hiervoor BADKAMER-DICHT dat eenvoudig via een kwast of roller aange-
bracht kan worden.G
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Breng ASCOFIX - Kleef & Vast aan op de volledige ondergrond met een
lijmkam van max. 3 mm met een verbruik van 1,5 kg/m² of breng lijmspots
met een ø van 4 cm aan op elke hoek en in het midden van de tegel.  Hou 
rekening met ca. 40 spots per m².

•  Druk het te kleven materiaal bij het gebruik van een lijmkam met een lichte
draaibeweging in de verse lijm.

•  Plaats de tegels en druk ze stevig aan.
•  Corrigeer indien nodig binnen de 30 minuten.  Deze tijdsspanne is afhankelijk

van de zuigkracht van de ondergrond.
•  Voeg de tegels pas na 4 dagen.
•  Wacht 7 dagen indien tegels op tegels worden verlijmd.  Ook voor het belo-

pen moet de wachttijd gerespecteerd worden.
•  Zorg bij buitentoepassingen dat de lijm makkelijk kan drogen en dek het

oppervlak af bij regen.  Bij onderbreking van het droogproces wordt de
ingebruikname evenredig vertraagd.

Wat heb ik nodig ?
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Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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Verbruik

5 kg
± 3,5 m2

Reiniging

H2O

Kleur

GRIJS

Droogtijd

beschermt je woning.

ASCOFIX - KLEEF & VAST
Gebruiksklare universele tegellijm
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