
TEGELS LIJMEN

1 VOORBEHANDELING
De ondergrond dient te worden ontdaan van alle hechting 
verminderende bestanddelen. 

2 VOORSTRIJKEN
Om een optimale hechting op de ondergrond te krijgen is het erg 
belangrijk om de ondergrond 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.

HOGE WATERBELASTING
OP BETON

https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-110-primer-voor-zuigende-ondergronden-item.0002311?returnurl=%2fproducten%2fprimer%2f
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/kiwitz-prm-125-primer-4-kg-item.0002960?returnurl=%2fproducten%2fprimer%2f


4 TWEEDE KEER VOORSTRIJKEN
Vervolgens primeren van de betonnen vloer voordat je het tegelwerk 
aanbrengt.

3 UITVLAKKEN
• Voor lagen van 2 tot 30 mm breng je een laag aan met Kiwitz MRT 

320. Een snel afbindende stofarme uitvlakmortel.
• 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.

5 AFDICHTING
• Het vlak wordt afgedicht met Weber.tec Superflex D2. Een 

flexibele, glit- en kwastbare dichtingslaag. Het verbruik is ca. 2,5 
kg/m².

• De aansluiting tussen vloer en wand afdichten met ADT 901  
afdichtband en verlijmen met Weber.tec Superflex D2. Het 
verbruik bij verlijming is ca. 0,8 kg/m1.

https://www.kiwitz.nl/producten/mortel/egalisatiemortel/kiwitz-mrt-320-stofarme-uitvlak-en-item.0002326
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/afdichting/cementaire-afdichting/weber-tec-934-waterdichte-pleisterlaag-item.0000307
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/afdichting-onder-tegelwerk/weber-tec-superflex-d-2-afdichtingsmassa-2k-6-kg-item.0002618
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/afdichtingsband/kiwitz-adt-901-kimband-50-meter-item.0001633?returnurl=%2fproducten%2fafdichting%2fafdichtingsband%2ftype%2520afdichtingsband%3dafdichtingsband%2f
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/afdichtingsband/kiwitz-adt-901-kimband-50-meter-item.0001633?returnurl=%2fproducten%2fafdichting%2fafdichtingsband%2ftype%2520afdichtingsband%3dafdichtingsband%2f
https://www.kiwitz.nl/producten/afdichting/afdichting-onder-tegelwerk/weber-tec-superflex-d-2-afdichtingsmassa-2k-6-kg-item.0002618


6 VERLIJMEN VAN TEGELS
Voor het verlijmen van tegels gebruik je onze Kiwitz LMN 540, 
cementgebonden, flexibele kunststof veredelde poederlijm. Het 
verbruik is 2,7 kg/m² bij 6 mm tanding.

7 VOEGEN 
Voegen doe je met de WEBER.XERM 848, twee ccomponenten epoxy 
voegmateriaal. Het verbruik is tussen de 0,5 en 2,0 kg/m², afhankelijk 
van de voeginhoud per m².

https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/poederlijm/kiwitz-lmn-540-hoogflexibele-universele-tegellijm-item.0002319
https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/2-componenten/weber-xerm-848-lijm-en-voegmortel-donkergrijs-item.0000048


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

8 AFKITTEN
• Voor zuigende ondergronden strijk je voor met WEBER.FUG 884 en 

voor niet-zuigende ondergronden strijk je voor met WEBER.FUG 
885.

• Om af te kitten gebruik je de WEBER.FUG 883. Een hoogwaardige, 
duurzame, reukvrije, siliconen rubberkit. Het verbruik is ca. 0,1 ltr/
m¹ bij 10 mm voegbreedte.

https://www.kiwitz.nl/producten/primer/weber-fug-884-primer-voor-kitvoegen-item.0000252
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/weber-fug-885-primer-voor-kitvoegen-item.0000251
https://www.kiwitz.nl/producten/primer/weber-fug-885-primer-voor-kitvoegen-item.0000251
https://www.kiwitz.nl/producten/kit/siliconenkit/weber-fug-883-elastische-geurneutrale-siliconenkit-item.0002344

