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Technisch merkblad B 540 025

Datum update: 04-05-2020KÖSTER BD Flexlijm
- getest volgens DIN EN 14891 als onderdeel van het KÖSTER BD-systeem

Eéncomponent minerale flexibele lijm voor alle minerale
ondergronden in de bouw

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
18
B 290
DIN EN 14891:2112 DM
Vloeibaar aangebrachte
waterondoorlatende producten
voor gebruik onder keramische
tegels gebonden met lijmen

 Initiële
treksterkte

 ≥ 0,5 N/mm²  

 Treksterkte
na contact
met water
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 Treksterkte
na warme
opslag
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≥ 0,5 N/mm²  

 Treksterkte
na contact
met koud
water

≥ 0,5 N/mm²  

 Scheuroverbr
ugging onder 
standaardom
standigheden

≥ 0,75 mm  

 IOndoordring
baarheid

Geen water
penetratie

 

Eigenschappen
KÖSTER BD Flexibele Tegellijm is een universeel toepasbare
eencomponent minerale flexibele lijm met een zeer goede hechting op
alle minerale materialen.

Technische gegevens
Bulkdichtheid 1.7 g / cm³
Kleur grijs
Druksterkte(28 dagen) > 15 N / mm
Buigtreksterkte (28 dagen) > 4 N / mm²
Kleefkracht lijm (na 28 dagen) > 1 N / mm²

Toepassingsgebieden
KÖSTER BD Flexibele tegelllijm is bedoeld om te worden gebruikt als

lijm voor tegels als onderdeel van het KÖSTER BD System dat is
gecertificeerd volgens DIN EN 14891. KÖSTER BD Flexible Tile
Adhesive is bedoeld voor verlijming op alle minerale bouwmaterialen (
kalkzandsteen, lichtgewicht bouwstenen, tegels, keramiek enz ). Het is
niet bedoeld voor directe toepassing op gipsondergronden.

Ondergrond
In het volgens DIN EN 14891 gecertificeerde KÖSTER BD-systeem
wordt KÖSTER BD flexibele tegellijm op de KÖSTER BD 50
afdichtingslaag aangebracht. De ondergrond moet droog en schoon
zijn, vrij van olie en vet en andere substanties die de hechting
belemmeren, niet glad, stevig en stevig, vormvast en egaal.

Verwerking
Mengen:
7,0 - 7,5 liter water per zak van 25 kg
8,4 - 9,0 liter water per zak van 30 kg
De hoeveelheid toegevoegd water kan worden aangepast om de
gewenste consistentie te bereiken. Doe eerst de benodigde
hoeveelheid water in een schone mengkuip. Voeg vervolgens het
poeder in porties toe aan de vloeistof terwijl u voortdurend mengt met
een langzaam roterende mechanische menger (max. 400 tpm) totdat
een homogene, klontvrije consistentie is bereikt. De verse mortel wordt
aangebracht met een spatel, een troffel, een getande lijmkam of
vergelijkbaar gereedschap. Het gemakkelijk mengbare product wordt
aangebracht in een laagdikte tussen 2 en 5 mm.

Nabehandeling
Uitharding kan worden bevorderd door het uithardende materiaal te
bedekken met polyethyleenplaten. Dit vermindert de krimpspanning
aan het oppervlak, vooral wanneer het materiaal in dikke lagen is
aangebracht.

Verbruik
Ca. 1,7 kg / m² per mm laagdikte
Onder een applicatiehoek van 60 °:

Met 4 mm kam: ca. 2,3 kg / m²
Met 6 mm kam: ca. 3,4 kg / m²
Met 8 mm kam: ca. 4,5 kg / m²

Reiniging apparatuur
Na gebruik direct met water.

Verpakking
B 540 025 25 kg Verpakking

Opslag
Bewaar het materiaal droog en vorstvrij; in origineel gesloten
verpakkingen kan het minimaal 6 maanden bewaard worden.

Veiligheid
Vermijd oogcontact. Draag een veiligheidsbril bij het verwerken van het

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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materiaal. Houd u bij het verwerken van het materiaal aan alle
overheids-, staats- en lokale veiligheidsvoorschriften.

Bijbehorende produkten
KÖSTER BD 50 Primer  Art.-Nr. B 190 005
KÖSTER BD 50  Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD binnenhoek  Art.-Nr. B 932 001
KÖSTER BD buitenhoek  Art.-Nr. B 933 001
KÖSTER BD Wandmanchet  Art.-Nr. B 934 001
KÖSTER BD Vloermanchet  Art.-Nr. B 935 001
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