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Toepassingsgebied 
 
  • Verlijmen van absorberende en niet-absorberende stenen  

• Verlijmen van betonelementen 
Door de exclusieve “stofvrije” technologie van de mortel geniet men een beter 
werkcomfort en een uitstekend gebruiksgemak.  
Lijmmortel, klaar voor gebruik, bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten, 
bestemd voor het verlijmen van stenen en het dichten van voegen. 

 
Technische gegevens 
Gerealisereed op proefstukken 4x4x16, bewaard in 20°C en 90% vochtigheid 

 
 buigtreksterkte 28 dagen  > 5 MPa 

druksterkte 28 dagen  > 17 MPa 
voegdikte 
aanvang binding bij 20°C 

3-6 mm 
6-7 uren 

einde binding bij 20°C 7-9 uren 
 

Verpakking 
 

 
 
 
 

 
 25 kg 
 
Verbruik 
 
 ± 4 kg/m²/mm laagdikte; 

indicatief daar sterk afhankelijk 
van het type metselwerk en 
verwerking, houdt geen rekening 
met eventuele holtes of 
perforaties. 

 

 
Gebruiksaanwijzing 
 
 • De ondergrond moet proper, gezond en zonder stof zijn.  

• Voor poreuze ondergronden of in warme omstandigheden is het aanbevolen om de stenen te bevochtigen.  
• Meng het product manueel of mechanisch bij voorkeur 1 zak van 25 kg met ± 4 liter water tot een homogene mengeling.  
• Het product kan men manueel gebruiken met behulp van een spuitzak of mechanisch gebruiken met behulp van een   
  pistool.  
• Het hechtvlak lijmmortel-steen moet absoluut minimum 2/3 van het steenoppervlak bedragen en in ononderbroken laag 
  worden aangebracht. 

 
Voorzorgsmaatregelen 
 

• Gebruikstemperaturen: + 5°C tot + 35°C.  
• Niet gebruiken op zeer natte ondergronden en bij vriesweer binnen de 24u.  
• Na afwerking, bij warm weer of sterke wind, het vers metselwerk beschermen tegen uitdrogen.  
• Na afwerking, bij regen, het vers metselwerk beschermen tegen overvloedig water om uitbloeiingen te   
  vermijden.  
• Niet gebruiken bij toepassingen onder water.  
• Nooit een nieuwe zak mengen met een oude zak. 
• Altijd een staal plaatsen voor goedkeuring van de kleuren (er rekening mee houden dat het staal wordt geplaatst in 
dezelfde  weersomstandigheden dan het metselwerk). 

• Raadpleeg onze veiligheidsfiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden. 

 


