
PRODUCT OMSCHRIJVING
ProOne Poederlijm Flexibel is een fabrieksmatig vervaardigde 
poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en 
diverse hulp- en vulstoffen. ProOne Poederlijm Flexibel heeft een goed 
vullend vermogen en een lange open tijd.

OMSCHRIJVING
ProOne Poederlijm Flexibel is een fabrieksmatig vervaardigde 
poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en 
diverse hulp- en vulstoffen. ProOne Poederlijm Flexibel heeft een goed 
vullend vermogen en een lange open tijd. 

TOEPASSINGSGEBIED
ProOne Poederlijm Flexibel is geschikt voor het verlijmen van 
keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips en betonstenen 
op alle gebruikelijke minerale ondergronden. ProOne Poederlijm Flexibel 
is geschikt voor vloerverwarming en is toepasbaar in droge en natte 
ruimten. Voor zowel binnen als buitengebruik. ProOne Poederlijm 
Flexibel is niet geschikt voor onderwatertoepassingen zoals 
zwembadbassins.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Classificatie C2TE conform NEN-EN 12004 

Kleur Grijs 

Aanmaakwater ca. 5,8 liter / 25 kg 

Open tijd 20 - 30 minuten 

Verwerkingstijd min. 2 uur 

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 25°C

Beloopbaar (vloer) na 24 - 48 uur 

Afvoegbaar na ca. 24 uur 

Volledig belastbaar ca. 14 dagen
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GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbereiding
–  Ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel 

en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen 
beïnvloeden. 

–  Sterk absorberende ondergronden altijd voorstrijken met ProOne 
Voorstrijkmiddel voor zuigende ondergronden.

–  Gladde en niet absorberende ondergronden, zoals bestaand 
tegelwerk, altijd zorgvuldig ontvetten en voorstrijken met ProOne 
Hechtprimer voor niet-zuigende ondergronden.

Verwerking
Voeg 25 kg ProOne Poederlijm Flexibel toe aan circa 5,8 liter schoon 
leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 
1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa 
is verkregen. Meng nogmaals na enkele minuten. De tegellijm is 
dan klaar voor gebruik. Breng ProOne Poederlijm Flexibel op met 
een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een 
contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de 
tegel en de lijm. In geval van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, dunne 
tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40 x 40 cm) is een 
contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval 
met de ‘buttering /  floating-methode’ op de ondergrond te worden 
verlijmd. Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor 
een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open 
tijd. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op. Verwerk aangemaakte lijm 
binnen 120 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5ºC en 25ºC. 
Reinig gereedschap na gebruik direct met (warm) water.

Nabehandeling
–  Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandig-

heden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. 
–  Betegelde vloeren zijn na 24 - 48 uur beloopbaar. 
–  Na verharding afvoegen met een geschikt voegmiddel.

VERBRUIK
Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid 
van de ondergrond. Bij een vertanding van 6 mm circa 2,4 kg / m2 en bij 
een vertanding van 8 mm circa 3,3 kg / m2.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
–  Minimaal 1 jaar houdbaar in originele, ongeopende verpakking. 
–  Aangebroken verpakkingen na gebruik goed afsluiten. 
–  Dit product moet altijd droog worden opgeslagen en vervoerd.



CERTIFICATEN

NEN-EN 12004

GEZONDHEID & VEILIGHEID
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor 
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via 
de ProOne websites.
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom 
van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan 
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van 
indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden 
of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van 
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich 
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het 
in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten 
met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het 
product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en 
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)
voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

WAARBORG & GARANTIE
ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in 
overeenstemming is met de specificaties.

OVERIGE INFORMATIE
Uitgebreide informatie en de prestatieverklaring is te vinden op  
www.pro-one.eu/nl. 


