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Verwerkingsvoorschriften lijmblokken
uit beton of Climasono
met gebruik van MasterFix Colle steenlijm

Verwerking

Stofarme, high performance mortellijm voor dunne voegen voor muren, kolommen en
scheidingswanden voor binnen en buiten. Gebruik een emmer of kleine mortelkuip voor het aanmaken
van de lijmmortel; zo beperkt u de kans op uitdrogen en kan u de specie makkelijk in de spuitzak gieten. 

Voeg 6 - 6,5l water toe per 25kg lijmpoeder.
Meng gedurende 4 minuten met de mortelmixer tot een
homogene, klontvrije substantie. 
Laat 2 minuten rusten.
Meng nogmaals kortstondig voor een perfecte viscositeit.
Gebruik een spuitzak voor het verlijmen van betonstenen. 
Giet de specie rechtstreeks in de spuitzak.
Plaats de betonstenen met de opening naar boven op een
rechte lijn en zorg ervoor dat deze met tand en groef
mooi in elkaar staan.
Verwijder eventuele onzuiverheden en oneffenheden
alvorens de lijm aan te brengen. De juiste lintvoegdikte
bedraagt 1 à 2mm. 
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Roer voor het hervullen van de spuitzak de lijmmortel nogmaals kort even om.
Verwijder mortelbaarden steeds binnen de 2u na het aantrekken van de lijm. Hiervoor kan u gebruik
maken van een borstel. 
Bescherm vers lijmwerk tegen regenval
Zorg voor een afgestofte ondergrond
Verlijm nooit overhitte of bevroren oppervlakken. 

Belangrijk: 

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het product of de eigenschappen ervan te wijzigen. Als gebruiker wordt u geacht steeds te
beschikken over de meeste recente informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op grond van deze beschrijvende tekst. Deze
verwerkingsvoorschriften vallen onder de algemene verwerkingsvoorschriften van onze betonblokken. 

Toepassing 

Druksterkte

Hechtsterkte

Aanpasbaarheid

Verwerkingstemperatuur

Houdbaarheid

Gebruik

Sterkteklasse

binnen en buiten

beton en Climasono

15MPa (na 28 dagen)

0,6N/mm²

M15

2 min. (bij 20°C)

5 - 30°C

18 maanden


