Technisch informatieblad

AKKIT 401
POEDERTEGELLIJM

Ω conform C1 T, grijs Ω voor binnen & buiten Ω voor muur & vloer Ω voor keramische wand
en vloertegels, porcellenato en mozaiek Ω zeer goed verwerkbaar Ω corrigeertijd ca 10 min.
Producteigenschappen

Getest volgens

Poedervormige, water- en vorstbestendige, veredelde, hydraulisch afbindende dunbedmortel.

Toepassingsgebied

Verwerking

Voor het plaatsen van keramische wand en vloertegels, porcellenato en mozaiek binnen en
buiten.

Productgegevens
Leveringsvorm: 25 kg papieren zak (48 zakken = 1.200 kg per pallet)
Bewaring: Droog opgeslagen in ongeopende originele verpakking op een houten pallet
± 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens
Hoeveelheid aanmaakwater: ± 0,32 l / kg
Rusttijd:
geen
Levensduur van het mengsel: ± 3 uur
Opentijd:
± 20 min.
Max. laagdikte:
5 mm
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C
Begaanbaar:
na ± 24 uur
Opvoegen:
na ± 24 uur
Volledig belastbaar:
na ± 3 dagen
Verbruik na vertanding:
Vertanding
3
6 8
± verbruik:
1,5 2,0 2,8

C1 T

Aanbevolen gereedschap: langzaam lopende elektrische menger, geschikt mengvat, troffel,
spons. De lijmkam moet op het te plaatsen materiaal afgestemd worden. Ondergrond: de
ondergrond moet aan de actueel geldende normen beantwoorden en droog, vorstvrij, vast,
draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddelen en andere losse
delen. Op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden zoals beton, pleisterwerk, dekvloeren,
metselwerk, gipskartonplaten, gipswandbouwplaten en glad ontkist opgeschuurd beton.
Mengen: in een schone bouwemmer door roeren homogeen en klontervrij mengen met
langzaam draaiende menger (mengtijd ten minste 3 minuten). Verwerking: kleefmortel de
poedertegellijm in twee fases op de ondergrond aanbrengen. In een eerste fase wordt een
dunne contactlaag aangebracht. Hierna wordt in een tweede fase op de nog natte laag de
kleefmortel uitgestreken met een gepaste lijmkam onder een hoek van 45-60°. Het te verlijmen materiaal in het verse mortelbed drukken en eventuele mortelresten met een natte spons
verwijderen. Bij onbekende steensoorten wordt een test aanbevolen. Nabehandeling: na het
betegelen het oppervlak ± 24 uur tegen mechanische belasting (begaan) beschermen.

Een perfect systeem
een compleet assortiment AKKIT tegeltechniek producten

Belangrijke aanwijzingen
10 mm
3,6 kg/m2

Geprüft nach Euronorm
EN 12004 - 2001

C1 T

zementhaltiger
Klebemörtel

Houd rekening met de normen, richtlijnen en informatiebladen m.b.t. ondergrond. Niet
verwerken bij temperaturen onder +5°C. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen
vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze processen. Geen
andere producten toevoegen.

Veiligheid en gezondheid:

Productspecifieke informatie over samenstelling, omgang, reiniging, veiligheidsmaatregelen
en afvoer vindt u op het veiligheidsinformatieblad.
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van het koopcontract tot stand. Wij waarborgen de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Om het foutenrisico te helpen
reduceren wordt ook beperkende informatie opgegeven. Logischerwijze kunnen niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingsgebieden en bijzonderheden volledig opgesomd
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onder eigen verantwoordelijkheid ter plaatse te testen en het product vakkundig te verwerken. Met elke nieuwe versie van het informatieblad wordt de vorige versie ongeldig.

