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Weber Tegellijm snel  

• Inwasbaar na 3 uur, beloopbaar na 3 - 5 uur 
• Stofarm 
• Geschikt voor vloerverwarming

 
Weber Tegellijm snel is een sneldrogende tegellijm. Wil je zo snel mogelijk weer douchen, koken of gewoon over de 
vloer lopen? Dan is Weber Tegellijm snel dé uitkomst. Doordat de tegellijm snel uithardt is de vloer al na 3 uur af te 
werken. Deze sneldrogende tegellijm is geschikt voor het tegelen op zowel wand en vloer. Weber Tegellijm snel is 
tevens stofarm en is binnen en buiten te verwerken. 

Toepassing 

• Binnen en buiten toepasbaar.
• Voor een snelle verlijming van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden.
• Weber Tegellijm snel kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, 

beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuim platen, bestaande tegels, enz.
• Verdere toepassingen zijn buitenterrassen.
• Tegels die schotel gedrag vertonen. 

Leveringsvorm 

Plastic zak à 20 kg. 

Product eigenschappen 

Weber Tegellijm snel is een sneldrogende tegellijm voor het lijmen van vloertegels en het plaatsen van wandtegels. 
Deze tegellijm is zowel geschikt voor buiten als binnen. Met deze snelle poedertegellijm verlijm je zelf alle keramische 
tegels van 20x20 tot 60x60 cm op vrijwel alle ondergronden in bijvoorbeeld badkamers, keukens en garages. Weber 
Tegellijm Snel is vocht- en waterbestendig. Daarnaast is Weber Tegellijm Snel binnen drie uur beloopbaar en na drie 
uur al voegklaar. Een gemiddelde toilet- en badruimte kan hierdoor binnen een dag worden afgewerkt. Dankzij de 
snelle en sneldrogende eigenschappen is Weber Tegellijm Snel ook geschikt voor reparaties. Zonder veel kapwerk lijm 
je in een handomdraai de tegel opnieuw vast en kun je weer jaren genieten van je tegelwerk.      

Kleur 

Grijs 

Certificeringen 

• Weber Tegellijm snel is CE gemarkeerd volgens NEN EN 12004: C2 FTE.
• Certificaat EC1 plus 

Gereedschap 

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

• Het verbruik is 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. 2,0 kg/m²  
• 6 mm vertanding: ca. 2,5 kg/m² 
• 8 mm vertanding: ca. 3,0 kg/m²
• 10 mm vertanding: ca. 3,5 kg/m² 

Dosering 

Weber Tegellijm snel 20 kg mengen met 4,5 -5,0  liter water.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Ook dient de ondergrond vrij van stof en 
andere vervuiling te zijn die nadelig zijn voor de hechting. Zuigende ondergronden voorstrijken met Weber 
Tegelprimer poreuze ondergronden, niet zuigende ondergronden voorstrijken met Weber Tegelprimer niet-poreuze 
ondergronden. Gipsgebonden vloeren dienen altijd geschuurd en ontstoft te worden en het vochtgehalte mag niet 
meer dan 0,5% zijn. Bij toepassingtegel over tegelbestaande tegels schuren met grove korrel en voorbehandelen met 
Weber Tegelprimer niet-poreuze ondergronden. Ontvet eerst het oppervlak voordat u de tegel gaat schuren. 

Aanmaken
Voeg ca. 4,5 - 5,0 liter water toe aan 20 kg Weber Tegellijm snel. Meng ca. 3 minuten met een geschikte elektrische 
spindel menger tot een homogene, klontvrije massa. Laat de mortel een aantal minuten staan en meng daarna 
nogmaals de mortel machinaal door. Na de tweede menging kan de mortel direct gebruikt worden. Voor 
wandtoepassingen en bij gebruik als middelbedlijm iets minder water gebruiken. 

Verwerken
De lijm op de ondergrond aanbrengen. Gebruik hiervoor de voorgeschreven lijmkam (lijmcontactvlak min. 80%. Voor 
buitentoepassingen en voor zwaar verkeer 100%). Binnen 20 minuten de tegels met een schuivende beweging in de 
lijm drukken.Overtollige lijm uit de voegen verwijderen. De mortel binnen 45 minuten verwerken.

Afwerken
Na minimaal 3 uur, afhankelijk van de omstandigheden, tegels afvoegen met weberfinish of weberfinish protect 3.

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

    

Technische informatie   
• Verwerkingstijd: maximaal 45 minuten  
• Klasse: C2 FTE 
• Praktische open tijd: ca. 30 minuten 
• Corrigeer Tijd: ca. 15 minuten 
• Wachttijd voor ingebruikname: 3 tot 5 uur (afhankelijk van temperatuur)  
• Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm  
• Initiële hechting:  1 N/mm² 
• Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm² 
• Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm² 
• Getest volgens de Europese normen: EN 12004.Slip: < 0,5 mm                      

Houdbaarheid 

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

Weber Tegellijm snel  
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Let op 

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

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

vloerverwarming.
• De lijm is niet geschikt voor speciale ondergronden zoals metaal, polyester e.d.
• Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. Weber Tegellijm grootformaat tegels wit  gebruiken.
• Bij toepassingen van composiet of natuursteen altijd eerst een test opzetten.
• Voor toepassingen op houten vloeren Weber Tegellijm grootformaat tegels wit  gebruiken.
• Hogere temperaturen verkorten de open tijd.
• Bij twijfel, neem contact op met de Helpdesk. 

Tips 

Vloer eerst snel egaliseren? Maak een keuze uit het weberfloor assortiment.

Weber Tegellijm snel  
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