
NATUURSTEEN 
TEGELS VERLIJMEN

1 VOORBEHANDELING
De ondergrond dient te worden ontdaan van alle hechtings-
verminderende bestanddelen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de 
RNG 100.

2 VOORSTRIJKEN
Om een optimale hechting op de ondergrond te krijgen is het erg 
belangrijk om goed voor te strijken. Kiwitz PRM 110 (voor zuigende 
ondergronden) of Kiwitz PRM 125 (1:1 verdund met water 
aanbrengen) voor zowel zuigende- als niet zuigende zijn uitermate 
geschikt voor een goede hechting.

https://www.kiwitz.nl/producten/reinigingsmiddel/kiwitz-rng-100-ontvetter-item.0001760
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-110-primer-voor-zuigende-ondergronden-item.0002311
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-125-primer-1-kg-item.0002605


4 TWEEDE KEER VOORSTRIJKEN
Voordat je de tegels aanbrengt dien je nog een keer voor te strijken.

5 VERLIJMEN VAN TEGELS
Omdat bij marmer en sommige soorten natuursteen de cementlijm 
door kan schijnen, zijn hiervoor speciale tegellijmen ontworpen. 
Hieronder vind je twee poederlijmen die erg geschikt zijn voor 
natuursteen.
• Kiwitz LMN 580, snelafbindende cementgebonden, flexibele   

kunststof veredelde poederlijm. Verbruik: ca. 2,2 kg/m² bij 8 mm  
tanding.

• Kiwitz LMN 410 is een witte tegellijm die je voornamelijke bij   
witte natuursteen tegels toepast.

3 UITVLAKKEN
• Uitvlakken doe je met de Kiwitz MRT 320, snel afbindende  

stofarme uitvlakmortel voor lagen van 2  tot 30 mm.
•  Indien dikker moet worden uitgevlakt (over grotere oppervlakten): 

Op de ondergrond een hechtlaag aanbrengen met WEBER.REP 
753. Na droging kan de wand worden uitgevlakt met WEBER.TEC 
934, waterdichte uitvlakmortel voor laagdiktes van 5 tot 30 mm.

https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-580-snelhardende-tegellijm-grijs-item.0002322
https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-410-snelafbindende-natuursteen-item.0002315
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/egalisatiemortel/kiwitz-mrt-320-stofarme-uitvlak-en-item.0002326
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/betonreparatiemortel/weber-rep-753-pcc-mortel-25-tot-100-mm-item.0000195
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/betonreparatiemortel/weber-rep-753-pcc-mortel-25-tot-100-mm-item.0000195
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/cementaire-afdichting/weber-tec-934-waterdichte-pleisterlaag-item.0000307
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/cementaire-afdichting/weber-tec-934-waterdichte-pleisterlaag-item.0000307


7 AFKITTEN
• Voor een goede hechting van de aan te brengen sanitairkit is het 

belangrijk dat de te vullen voeg schoon en droog is.
•  Het toepassen van de juiste rugvulling voorkomt een drie-vlaks-

hechting.
•  Na het plaatsen van de rugvulling breng je de primer aan op de 

voegflanken. 
• Voor het afkitten van aansluitvoegen of dilatatievoegen adviseren 

wij Kiwitz KTN 350.

*  In de praktijk kunnen details afwijken, deze werkomschrijving is dan ook een richtlijn. Voor 
    project-specifieke adviezen neem contact met ons op. Op dit advies zijn geen reclamaties mogelijk.

6 VOEGEN
Je kunt voegen met de WEBER.FUG 875F, kunststof veredelde, 
cementgebonden voegmortel. Verbruik: 0,2 tot 1,0 kg/m²  afhankelijk 
van de voeginhoud per m².    

https://www.kiwitz.nl/producten/kit/siliconenkit/kiwitz-ktn-350-sanitaire-siliconenkit-middengrijs-item.0002787
https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/voegmortel/weber-fug-875-f-waterafstotende-voegmortel-item.0000029

