NIEUW!

weber.col top
I Witte pasta tegellijm I

Toepassing
• Binnen toepasbaar.
• Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.
• Geschikt voor het verlijmen van vele soorten keramische wandtegels
en mozaïek op vrijwel alle soorten ondergronden, inclusief bestaand
tegelwerk.
• Kan onder andere gebruikt worden op cement, beton, gipsplaten,
gipsvezelplaten, pleisterlagen en kalkzandsteen.
• Max. formaat wandtegel 35 x 35 cm.

Productomschrijving
• Pastategellijm voor het verlijmen van vele soorten keramische tegels op
vrijwel alle soorten ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

Uitstekende slipweerstand
•
Tegel over tegel
•
Hoog standvermogen
•
Waterbestendig

Voorbereiding
• Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig , vormstabiel en
daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede
hechting.
• Zuigende ondergronden zoals lichtgewicht beton, gips e.d. goed
voorbehandelen met weber.prim tegel.
• Slechte tot niet zuigende ondergronden voorbehandelen met
weber.prim tegel S.

Tegelen

Voor het verlijmen van vele
soorten keramische wandtegels
op vrijwel alle soorten
ondergrond.

VERKOOPEENHEDEN
Emmer van 8 en 16 kg.

Dosering

• weber.col top is klaar voor gebruik.
Verwerken
• Breng de lijm op de ondergrond aan met behulp van de voorgeschreven
kam.
• Breng geen lijm aan op bevroren op bevroren of ontdooiende
ondergronden.
• Lijmcontactvlak dient minimaal 80% te zijn.
• Druk de tegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in de
tegellijm.
• Overtollige lijm uit de voegen verwijderen.
• Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, de tegels
afvoegen met weber.color comfort, weber.color perfect
of weber.color briljant.
• Niet poreuze ondergronden kunnen een langere droogtijd tot gevolg
hebben.
• Hogere temperaturen verkorten de open tijd.

Dosering
weber.col top is gebruiksklaar.
Verbruik
Ca. 1,5 tot 2,5 kg per m².
GEREEDSCHAP
Lijmkam, troffel.
Kleur
Wit.
HOUDBAARHEID
12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij
opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

Technische informatie
Verwerkingstijd: gebruiksklaar.
Praktische open tijd: ca. 30 minuten.
Corrigeertijd: ca. 15 minuten.
Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 24 uur.
Wachttijd voor ingebruikname: 24 tot 48 uur.
Toepassingsdikte: tot 2 - 5 mm.
Klasse: D2TE
Getest volgens de Europese normen: EN 12004.

	Let op
• De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5° C en + 30° C.
• Voeg geen andere additieven toe zoals water en oplosmiddelen.
• Zet eerst een test op bij het verwerken van verkleuringsgevoelige
natuursteen.
• De lijm is niet geschikt voor toepassingen op de vloer, onder water en op
metaal, polyester enz.

tegelen
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