
- Categorie: anorganische mineralen
- Klasse: mineraalcement voor keramiek en 
natuursteen
- Beoordeling: Eco 4

SYSTEEM VOOR HET METEN VAN EMISSIES DOOR HET SGS CERTIFICATIE-INSTRUMENT

- GreenBuilding Rating® is een duidelijke en transparante 
beoordelingsmethode die de duurzaamheid van bouwmaterialen meet 
en verbetert.

ECOLOGISCHE OPMERKING
- Een recept op basis van lokaal gewonnen 
mineralen om de uitstoot van broeikasgassen 
tijdens transport te verminderen

- Een component; geen noodzaak om plastic 
blikken te gebruiken vermindert de CO2-
uitstoot en elimineert speciaal afval
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INSTALLATIELIJN / Minerale lijm voor keramiek en natuursteen

4

®
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COMPLIANCE EN CERTIFICERINGEN

met NHL natuurlijke limoen met Plantaardige latex

FUNCTIES EN VOORDELEN

met Minerale bentoniet
BIOFLEX® BEVAT DE EXCLUSIEVE 
MINERALE BENTONIET DIE IN 
CONTACT MET HET WATER VAN 
AFWISSELEN WORDT OMGEZET IN 
ZEER HOGE THIXOTROPIE-LIJM, 
DIE DE VORM EN DIKTE ONDER DE 
TEGEL BEWAARD EN DIE ZONDER 
GELIJKHEID AAN DE 
RUIMTEVLOEISTOF GARANDEERT.

GREENBUILDING RATING®

BIOFLEX® BEVAT VERBETERD 
MINERAAL CEMENT MET NHL 
NATUURLIJKE KALK DAT 
GARANDEERT DAT MEER 
KUNSTSTOF EN VLOEISTOF 
WORDT GEMENGD. HET 
VERMIJDT DE DENSIFICATIE IN 
DE EMMER EN VERMINDERT HET 
GEBRUIK VAN CHEMISCHE 
AANPASSINGEN.

BIOFLEX® BEVAT 
INGREDIËNTEN VAN 
PLANTAARDIGE OORSPRONG 
DIE DE OOGBAARHEID EN 
OPEN-TIJD VERBETEREN. 
BIOFLEX® MET ZEER LAGE 
INHOUD VAN CHEMISCHE 
AANTREKKERS HEEFT GEEN 
GEVAARLIJKE STOFFEN OF 
ONKENMERKENDE GEUREN.

FLEXIBELE MINERALE LIJM, VOOR EEN GROTE 
CATEGORIE VAN GRAS, PORSELEIN, KERAMIEK 
EN NATUURSTENEN, VERTICAAL NULL, 
LANGDURIG, OPEN, BEVRIESBARE SLIJTVAST. 
MILIEUVRIENDELIJK MET INHOUD VAN LAGE 
CHEMISCHE ADDITIEVEN.

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

14
DOP nr 0239

EN 12004:2007+A1:2012
BIOFLEX

Cement-gebaseerde lijm geoptimaliseerd voor het bevestigen 
van tegels binnen en buiten

Kerakoll Polska sp. z o.o. – ul. Katowicka  
128 95-030 Rzgów - www.kerakoll.com1599

0407

Reactie op vuur Klasse A1
Gemeenschappelijke kracht zoals: eerste 
lidmaatschap ≥ 1,0 N/mm2

Vrijgave van gevaarlijke stoffen zien FDS

≥ 1,0 N/mm2

Duurzaamheid voor:
hechting na thermische veroudering adhesie na 
onderdompeling in water ≥ 1,0 N/mm2

hechting na bevriezen / ontdooien cycli        ≥ 1,0 N/mm2

Klasse

Volgens de norm
EN 12004

Kenmerken

Ca rb on Footprin
t

eq

4

®

4
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De combinatie van specifieke materialen, materialen en toepassingen is niet altijd 
mogelijk. Het is noodzakelijk om uzelf vertrouwd te maken met de 
gegevensbladen van de afzonderlijke producten om de mogelijkheid van gebruik 
te verifiëren. Voor situaties die niet in de lijst staan, neemt u rechtstreeks contact 
op met Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00.

MATERIALEN EN 
ONDERSTEUNING

Ondersteuningen
Cement-gebaseerde 
dekvloeren en mortieren
Coatings op basis van cement 
en gips
Cellenbeton in gipsplaat
Verwarmde vloeren 
Waterdichting Overlay op 
bestaande vloeren
Vezelcementplaten

Materiaal

Keramische tegels
Porcellanato
Cotto
klinker
Marmer, graniet
Natuursteen
mozaïek
Isolerende panelen (thermisch 
en fonisch)

APPLICATIONS

Lijm en egalisatiemiddel Binnen- 
en buitenmuren en vloeren 
Superpositie
Terrassen en balkons
Zwembaden en fonteinen
sauna's
Burgerlijk, industrieel
Stedelijke planning

VOORBEREIDING EN GEBRUIK

• VOORBEREIDING VAN DE STEUN
Alle substraten moeten vlak, droog, rechtopstaand, 
compact, stijf, sterk, vrij van agenten zijn die kunnen 
loskomen en in vocht kunnen opstijgen.
Bevochtig sterk absorberende, op cement 
gebaseerde substraten of breng een laag Primer A 
Eco aan.
• BEREIDING VAN LIJM 
Mengwater (EN 1348)

≈  28% - 33% grijs
Wit  shock ≈  28% - 32%

Water van ghat op de bouwplaats
grijs
Wit shock

≈  7,8 liter schoon water / zak
 ≈  7,5 liter schoon water / zak

De hoeveelheid water aangegeven op de verpakking 
is bij benadering. Het is mogelijk om een meer of 
minder thixotroop mengsel te verkrijgen als dat nodig 
is.

• TOEPASSING
Breng voor een maximale hechting een laag lijm aan 
die zorgt voor een volledige dekking. In het geval 
van platen op groot formaat, rechthoekige zijplaten

> 60 cm en dunne tegels moeten mogelijk lijm direct 
op de achterkant van tegels aanbrengen

> Probeer de achterkant van de tegels te plakken. 
Maak flexibele dilatatievoegen:

-  ≈ 10 m2 buiten
-  ≈ 25 m2 binnen,
elke 8 m lengte voor lange, smalle oppervlakken.

Respecteer alle structurele, gebroken en perimetrische 
gewrichten die aanwezig zijn in de steunen.

op gewicht
op gewicht
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De SAFE CONSTRUCTION LAYOUT-methode is 
bedoeld om lijmen te testen, niet alleen door de 
geldende normen toe te passen, maar ook onder 
meer extreme omstandigheden die zich op het 
terrein voordoen, met behoud van de 
nauwkeurigheid en de meest recente 
technologieën die in het veld aanwezig zijn. 
GreenLab Kerakoll®.

OPEN TIJD
 verpakking 
opslagruimte

Dikte van de lijmlaag

25 kg
≈  12     maanden
in de originele 
verpakking
Beschermd tegen vocht

van 2 tot 15 mm

Opbrengst per mm laagdikte:
Grijs        (Rapport de gâchage 32%) ≈ 1,25 kg/m2 

Blanc Shock   (Rapport de gâchage 33%) ≈ 1,25 kg/m2

Lucht, ondersteuning en materiaaltemperatuur
van  +5 ° C tot +35 ° C

≈  6 h

Potlife bij +23 ° C Open tijd 
(BIII-tegel)

+23 °C ≥  60 min. EN 1346
+35 °C ≥  30 min. EN 1346

Correctietijd (PCB BIII)
+23 °C   ≥  16 min.
+35 °C   ≥  30 min.

Tijd van weerstand tegen vorstgevaar als de 
temperatuur daalt (BIa-tegel)

van  +5°C  tot  -5°C ≈  8 h

Looptijd van de voetgangers / wijzend
+23 °C ≈  16 h
+5 °C ≈  30 h

Looptijd van de voetgangers / wijzend

+23 °C ≈  15 h

Inbedrijfstelling bij +23 ° C / + 5 ° C
- weinig verkeer ≈ 2/4 jours
- zwaar verkeer ≈ 3/6 jours

• VOORBEREIDING VAN SPECIALE MEDIA
Pleisterpleister en op anhydriet gebaseerde 
dekvloeren: A Eco Primer
Zie de technische fiches voor correct gebruik 
van de vloeren.

• MATERIALEN EN SPECIALE 
ONDERSTEUNINGEN
• Natuurlijke knikkers en stenen
Materialen die kunnen vervormen en vuil kunnen 
worden door waterabsorptie vereisen snel 
hardende of reactieve lijmen .....

Knikkers en natuurstenen hebben eigenschappen 
die kunnen veranderen, zelfs als ze verwijzen naar 
materialen van dezelfde chemische en fysische 
aard, dus het is noodzakelijk om de after-sales 
service van Kerakoll Global te raadplegen. voor 
sommige indicaties of om het materiaal te testen.

Natuurstenen platen met versterkende lagen, in de 
vorm van harsen, roosters van polymeer materiaal, 
stoffen, enz. of bedekt met preparaten (bijv. tegen 
tractie, enz.) aan de hechtzijde, in afwezigheid van 
aanbevelingen van de fabrikant, moet hun 
compatibiliteit met de lijm worden getest.

Controleer na het snijden op tekenen van dicht stof 
en voer deze indien nodig af.

waterdicht
Hechtende en zwevende polymere banen,
platen of vloeibare membranen op basis van 
bitumen en teer vereisen een zelfdragende 
dekvloer.

• SPECIALE TOEPASSINGEN

Isolerende en geluidsisolerende panelen 
moeten binnenin worden gelijmd volgens de 
instructies van de fabrikant.
Gipsplaat en vezelplaat moeten stevig worden 
bevestigd aan de juiste metalen frames.

• NIET GEBRUIKEN

Op hout, metaal, kunststof, veerkrachtige 
vloeren, vervormbare oppervlakken of 
blootgesteld aan trillingen, in zwembaden.

Op dekvloeren, coatings, nog niet droog en 
onderhevig aan significante hydraulische 
contracties.
In de positie "van plaat naar plaat".

VEILIGE INSTALLATIE OP DE SITE SPECIALE  TIPS



ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

Les données de classification Eco et Bio se rapportent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Ces informations ont été mises à jour en mai 2017 (réf GBR Data Report -06.17); il est précisé qu'ils peuvent faire l'objet, au fil du temps, de compléments et / 
ou de modifications effectués par KERAKOLL SpA; afin de vous familiariser avec de tels ajouts possibles, vous pouvez visiter notre site Web à l'adresse www.kerakoll.com. Pour cette raison, KERAKOLL SpA est responsable de la validité, de la mise à jour et 
de la mise à jour de ses propres informations uniquement si celles-ci ont été extraites de ses propres sites Web. La fiche technique est basée sur nos meilleures connaissances techniques et pratiques. Cependant, étant donné que nous ne pouvons pas 
influer directement sur les conditions de construction et la manière dont les travaux sont réalisés, nous nous réservons le fait que ce sont des directives générales qui ne nous obligent en aucune manière. Par conséquent, nous vous recommandons 
d'essayer de vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

®

German Sustainable Building Council

Member Member Member
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
- Professioneel product
- Voldoen aan alle nationale normen en voorschriften
- gebruik geen lijm met steunonregelmatigheden groter dan 15 mm
- bescherming tegen neerslag gedurende ten minste 24 uur
- de temperatuur, de ventilatie, de absorptie van de ondersteuning en het gelegde materiaal kunnen de 
verwerkbaarheid en de lijmtijd van de lijm wijzigen
- gebruik een getande lijmkam die is aangepast aan een bepaald tegelformaat
- Zorg voor een volledige dekking van de achterkant van de tegel met elke pose aan de buitenkant
- vraag indien nodig om een veiligheidskaart
- Neem in geval van twijfel contact op met de wereldwijde service Kerakoll Worldwide op +48 42 225 17 00
- info@kerakoll.pl

TECHNISCHE GEGEVENS
BINNENLUCHTKWALITEIT (IAQ) VOS - EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

Nakoming EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 4616/11.01.02
Afschuifhechting (gres / gres) na 28 dagen ≥  1 N/mm2 ANSI A-118.1
Hechting (beton / zandsteen) na 28 dagen ≥  2 N/mm2 EN 1348
Duurzaamheidstests:

- Hechting na blootstelling aan hitte ≥  1 N/mm2 EN 1348
- hechting na onderdompeling in water ≥  1 N/mm2 EN 1348
- Hechting na een vries-dooi cyclus ≥  1 N/mm2 EN 1348
stromen ≤  0,5 mm EN 1308
Oefeningstemperatuur van -30 °C tot +80 °C

Gegevens verkregen bij + 23 ° C, 50% relatieve vochtigheid en geen ventilatie. Ze kunnen veranderen afhankelijk van de omstandigheden op de site.




