
1/3

Weber Beamix 
Hastelweg 161 - 5652 CJ, Eindhoven
www.nl.weber

Productinformatieblad
15/0

5/20
23

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs  

Lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van kera-
mische wand- en vloertegels.
• Lichtgewicht Flexibele tegellijm voor wand en vloer
• Binnen en buiten
• Als dun-, midden- en vloeibedlijm toepasbaar
• Tegel over tegel
• Vloerverwarming
• Reeds na 10 uur beloopbaar
• Zeer hoge aanvangskleefkracht

 
Kies voor makkelijk tegelen met onze Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs. Deze lichtgewicht poeder tegellijm 
is net zo sterk als andere tegellijmen, maar weegt stukken minder. En je haalt ook nog eens evenveel kg tegellijm uit 
een zak, als andere tegellijmen. Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs is een stofarme en flexibele tegellijm voor 
het plaatsen van keramische wand- en vloertegels. 

Toepassing 

• Binnen en buiten toepasbaar. 
• Voor het verlijmen van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden en diverse houten vloeren. 
• Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels, mozaïek ect.
• Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met 

vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande 
tegels, ect.

• Verdere toepassingen zijn o.a. buitenterrassen en zwembaden. 

Leveringsvorm 

Zak à 15 kg en doosje van 2,5 kg. 

Product eigenschappen 

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is een lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van kera-
mische wand- en vloertegels. Geschikt voor alle formaten tegels tot 60 x 60 cm. De lichtgewicht tegellijm is geschikt 
voor voor verlijming van tegels op beton, zandcement, kalkzandsteen, stucwerk, gipsplaten, hout en op vloeren met 
vloerverwarming. Maak het jezelf makkelijk en kies voor de lichtgewicht tegellijm.      

Kleur 

Grijs 

Certificeringen 

• C2TE S1 volgens EN 12004
• EC1 plus 

Gereedschap 

Troffel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM).     
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Verbruik 

• Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze 
en het type lijmkam. Op basis van de vertanding van de lijmkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van 
het verbruik aflezen.

• 4 mm vertanding: ca. 1 kg/m²  
• 6 mm vertanding: ca. 1,3 kg/m² 
• 8 mm vertanding: ca. 1,8 kg/m²
• 10 mm vertanding: ca. 2,1 kg/m² 

Dosering 

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 15 kg mengen met 6,7 - 7,8 liter water. 
Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 2,5 kg mengen met 1,1 - 1,3 liter water

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Maak de ondergrond goed schoon (stofvrij) en zorg ervoor dat deza vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de 
ondergrond eerst voor met Weber Tegelprimer poreuze ondergronden. Mocht u een calsiumsulfaatvloer hebben, 
dan dient deze eerst geschuurd te worden. Het uiteindelijke vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Indien tegel 
over tegel, schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze 
daarna met Weber Tegelprimer poreuze ondergronden.

Aanmaken
Voeg ca. 6,7 - 7,8 liter water toe aan 15 kg en ca. 1,1-1,3 liter water toe aan 2,5 kg webertile light. Meng de lijm in een 
speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel 
onstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten 
staan en meng daarna nogmaals de mortel met de 
spindel door. Na de tweede menging kan de tegellijm direct gebruikt worden. Gebruik bij wandtoepassingen en bij 
middelbedlijm ietsminder water.

Verwerken
Breng de lijm op de ondergrond aan. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (afhankelijk van de tegel). Het 
lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn. Bij buitentoepassingen en zwaar verkeer 100%. Druk de tegels binnen 25 
minuten, met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder vervolgens 
de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 3 uur verwerkt te worden.

Afwerken
Na minimaal 10 uur, afhankelijk van de omstandigheden kunnen de tegels gevoegd worden met weber finish of met 
weberfinish protect 3.

Aanvullende informatie
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

    

Technische informatie   
• Verwerkingstijd: ca. 3 uur
• Klasse: C2TE S1
• Praktische open tijd: ca. 30 minuten
• Corrigeertijd: ca. 25 minuten
• Wachttijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur
• Wachttijd voor ingebruikname: 10 tot 36 uur (afhankelijk van temperatuur).
• Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
• Initiële hechting: 1N/mm²
• Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm²
• Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm²
• Getest volgens de Europese normen: EN 12004                     
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Houdbaarheid 

18 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking. 

Let op 

• De lijm toepassen bij temparaturen tussen de + 5ºC en de 30ºC. 
• De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op 

vloerverwarming in werking. 
• Schakel de vloerverwarming 24 uur van te voren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de 

vloerverwarming. 
• Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. webercol LC 220 (wit) gebruiken. 

Tips 

Vloer eerst egaliseren? Kijk naar de Weber egalisatieproducten.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs  
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