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PRODUCTFICHE 

 Flex tegellijm grijs 

Poedertegellijm met verbeterde eigenschappen 

voor het verlijmen van keramische tegels zowel 

binnen als buiten 

Technische specificaties :  

 

Klasse C2 TE 

Rijptijd   +/- 3 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 

 

Cement conform DIN EN 197 

Geselecteerde toeslagstoffen conform DIN EN 13139 / 12620 
Additieven voor de verbetering van de verwerkingseigenschappen 

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 allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. 

Toepassing :  Verlijmen van keramische klein en grootformaattegels zowel binnen als buiten, 
   ook geschikt voor plaatsing op vloerverwarming. 

Art nr Omschrijving Gewicht #/pal 

281754 FLEX TEGELLIJM GRIJS COECK 25 KG 25 kg 42 
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 Voorbereiding ondergrond:  

De ondergrond dient stevig, draagkrachtig en vrij van scheuren te zijn, minder stevige of niet 
draagkrachtige oppervlaktelagen, extreem dichte of gladde ondergronden, scheidingslagen (bijv. 
vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.) dienen 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. 

  

 Verwerking : 

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. 3 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). 

 

Verbruik:    

Het materiaalverbruik is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, het gebruik van het ge-
reedschap 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 

 

Opslag:    

Zakken moeten weerbestendig, op houten roosters, koel en droog bewaard worden. 

Niet geopende zakken zijn bij een deskundige opslag 12 maanden vanaf productiedatum  

houdbaar. 
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Veiligheidsinstructies: 

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

Gevaar 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

Voorzorgsmaatregelen 

P 102 Buiten het bereik van kinderen houden 

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden 

P 280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding/ oog bescherming / gelaatsbe-

scherming dragen 

P302 + P532 Bij contact met de huid : met veel water en zeep wassen 

P304 + 340 Na inademing : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 

houding die het ademen vergemakkelijkt. 

P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk 

P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of arts bellen 

P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen 

P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag : een arts raadplegen 


