Technisch informatieblad
KLIPLA® K
flexibele lijmmortel voor keramische steenstrips
Toepassing
•
•
•

buiten en binnen
flexibele lijmmortel - gietmortel - voor keramische steenstrips
voor de verlijming van KLIPLA P Panel

Eigenschappen

•
•
•
•

voldoet aan de eis C2TS1 volgens EN 12004
perfect hechting
optimaal standvermogen
vorst- en weerbestendig

Technische gegevens
Type / klasse

C2TS1

Brandverhalten

A2-s1, d0

Freisetzung gefährlicher Substanzen

NPD

Hechtsterkte na droge opslag

≥ 1,0 N/mm²

Hechtsterkte na wateropslag

≥ 1,0 N/mm²

Hechtsterkte na warme opslag

≥ 1,0 N/mm

Hechtsterkte na opslag bij vorst/dauwwisse

≥ 1,0 N/mm

Ondergrond
Eisen
De ondergrond moet vast, vlak, droog, draagkrachtig, alsook vet- en stofvrij zijn. Kritische ondergronden
moeten op geschiktheid worden gecontroleerd.
Voorbereidingen
Aanwezige lagen op draagkrachtigheid testen. Niet draagkrachtige lagen verwijderen.

Verwerking
Verwerkingstemperatuur
+5°C +30 °C
Verwerkingstijd
Bij +20 °C: ca. 60 - 90 minuten Zettijd ca. 30 minuten (gemeten in verse mortel) Corrigeertijd
ca. 15 - 20 minuten
Mengverhouding
ca.6 l water per 25 kg
Materiaalbereiding
Water klaar zetten en mortel bijvoegen. Ca. 2 minuten mengen, daarna ca. 5 - 10 minuten laten rijpen en
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aansluitend nogmaals ca. 30 seconden namengen.
Bewerkingstijd
De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en de relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige
weersomstandigheden moeten in elk geval beschermende maatregelen worden genomen (bv.
regenbescherming) op de pas bewerkte of nog te bewerken gevelvlak. Voor het voegen moet het lijmbed
voldoende vast, droog en minimaal 7 dagen oud zijn.
Verpakking
zak 25 kg

Dit product is conform de geldende EU-richtlijnen markeringsplichtig. Lees zorgvuldig het veiligheidsblad!
Veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op het gebruiksklare, onverwerkte product. Veroorzaakt
huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van
kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte
gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een arts raadplegen.BIJ
CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.Bij huidirritatie: een arts
raadplegen.Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij een juiste
en droge opslag is dit product tot minimaal 9 maanden na productiedatum chromaatarm.
GLOBAL INNOVATIONS GROUP B.V.
Merumerkerkweg 1
6049BX Herten/Roermond
info@g-ig.nl
www.klipla.nl
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