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Toepassingsgebied 
 
  Weefselversterkte, lichte ontkoppelingsbaan voor vloer en wand. 

Op effen en droge vloer- en wandoppervlakken uit beton, dekvloer, bepleistering, 
droge gipsbouwelementen,… in binnenbereik. 
Ideaal bij saneringen, wanneer geringe opbouwhoogte vereist is. 
Als ontkoppeling wanneer horizontale lengteveranderingen verwacht worden, 
scheuren in de ondergrond moeten overbrugd worden of wanneer gemengde 
ondergronden bekleed moeten worden. 
Als ontkoppeling op jonge cementdekvloeren zonder vloerverwarming, te plaatsen 
vanaf begaanbaarheid, tussen de 2de dag en de 5de dag.  
Als ontkoppeling bij het plaatsen van keramische parketstroken tot 100 cm lengte. 
Opmerking: voor berijdbare oppervlakken is BTC

®
 Panther-Flex niet geschikt, zie 

hiervoor BTC
®
 Panther-Comfort. 

 
Eigenschappen 
 
  Weefselversterkt 

 Hoge scheurvastheid 

 Scheuroverbruggend 

 Spanningsafbouwend 

 Diffusie-open 

 Lengteveranderingen uit de ondergrond worden niet in de bekleding 
doorgegeven 

 

Verpakking 
 

 
 

 Rol  
(baanbreedte: 1 m, lengte: 30 lm) 

 
Bewaring 
 

± 36 maanden, rechtop en droog 
bewaren in originele verpakking 

 

 
Technische gegevens 
 
 Dikte ± 0,50 mm ± 0,1 mm 

Gewicht 210 g/m² ± 10 g/m² 
Verwerkings-/ondergrondtemperatuur +10°C tot +30°C 
Toegelaten last 3,5 kN/m² 

 
Richtlijnen 
 
 Erop letten dat de tegelbekleding door voldoende uitzettingsvoegen van alle wanden en opgaande en aangrenzende 

bouwdelen wordt gescheiden en de bekleding door uitzettingsvoegen in kleinere velden wordt verdeeld volgens de algemene 
regels van de kunst. 

 
Ondergrond 
 
 De ondergrond moet draagkrachtig, effen en zuiver zijn en geschikt voor het bekleden met tegels. 

Zuigende ondergronden voorstrijken met grondering Murexin
®
 Tiefengrund LF1. 

Dekvloeren met vloerverwarming vooraf steeds opwarmen volgens de regels van de kunst / opstartprotokol vloerverwarming 
steeds in acht nemen. 

 
Verwerking 
 
 BTC

®
 PANTHER-Flex volvlakkig verkleven met flexibele lijm type C2TE S1 (EN 12004:2007+A1:2012). 

Uitvlaklagen, indien nodig, steeds onder het vlies uitvoeren. 
De kleefmortel met een max. 4 mm getande spaan ± 5 cm breder dan de breedte van het vlies, uitkammen.  
De vooraf op maat gesneden banen in de verse kleefmortel plaatsen en met de gladde zijde van de spaan of ander geschikt 
gereedschap aandrukken en afstrijken, zodat deze glad liggen en geen luchtblazen onder de banen zitten. 
De daaropvolgende banen met minstens 5 cm overlapping van de voorgaande banen, verkleven. 

 
 
 

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. 

  


