
704 FLEXTERN
Waterdichte en vorstbestendige vloertegellijm.

Basis  : Een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte aan duurzame kunststofbindmiddelen.
Kleur  : Grijs.

Zeer geschikt voor buitentoepassingen
Waterdicht (bij gebruik als gesloten laag)
Flexibel
Uitermate geschikt voor zeer dichte grestegels
Snelle doorharding
Hoge eindhechting
Geen verouderingsverschijnselen
Uitstekend verwerkbaar
Chromaatarm

Classificatie  : C2E conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. Een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verlengde
open tijd.

Verbruik  : 1,75-4 kg/m² afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
Zie ook bij de afbeelding van de vertandingen.

Veroudering  : 704 Flextern vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Voor het verlijmen van tegels op terrassen en balkons in buitensituaties.
Ook zeer geschikt voor binnenvloeren, speciaal waar een hoge (vocht)belasting wordt verwacht, zoals bijv. zwembadvloeren.
In verband met de kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer.
Hiervoor 720 Unicol gebruiken.

Opslag  : Koel, droog en in gesloten verpakking.
Mengverhouding  : 25 kg 704 Flextern op ca. 6,5 liter water.
Open tijd  : Binnen 15 - 20 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur.
Verwerkingstijd  : De aangemaakte mortel binnen 60 minuten verwerken.
Wachttijd  : Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de

ondergrond aanbrengen.
Afbindtijd  : Minimaal 24 uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Gedurende de afbinding van de lijm dient de

temperatuur overdag en 's nachts boven de 0 °C te blijven.
Houdbaarheid  : 12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
Verwerkingstemperatuur  : Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).



* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en
laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

Algemeen:

De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond vlak, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn,
overeenkomstig DIN 18 352.
Detailleringen dermate uitvoeren dat inwatering niet mogelijk is.
In buitensituaties verdient het de voorkeur om voor verlijming de ondergrond te voorzien van twee lagen 730 Isoflex. Tevens dienen alle
oude keramische afwerkingen te worden verwijderd.

Monoliet gestorte betonvloeren:

De waslaag (curing compound) door schuren verwijderen en de vloer stofvrij maken en voorstrijken met 099 Dispersieprimer.

Betonvloer als ondergrond voor de cementdekvloer:

In deze constructieve betonvloer het gewenste afschot van 2% aanbrengen. Op deze manier zal de cementdekvloer overal in dezelfde dikte
uit te voeren zijn.
De bovenzijde van de constructieve betonvloer dient minimaal 100 mm boven het maaiveld te liggen om vochttoetreding aan de zijkanten
van de cementdekvloer te voorkomen.
Als er een waterdichte constructie is vereist, de constructieve betonvloer volledig water- en dampdicht maken met dakbedekking. Hierna is
er sprake van een zwevende cementdekvloer.

Zwevende cementdekvloeren:

De zwevende cementdekvloer voorzien van een roestvrije wapening ter verhoging van de buigsterkte van de vloer.
De vloer na het aanbrengen en afreien afdekken met folie voor een periode van tenminste 8 dagen. Daarmee wordt verhinderd, dat er grote
vormveranderingen zullen optreden door een te snelle (eenzijdige) droging. Tevens de vloer tenminste 8 dagen niet belasten, zodat deze
eerst een bepaalde buig-/treksterkte kan bereiken.
Door dilataties van 7-10 mm breed de zwevende cementdekvloer verdelen in vakken tussen de 2,5 en 5 meter, e.e.a. afhankelijk van
tegelkleur en -formaat. Hierbij rekening houden met het feit dat de lengtes van de 4 zijden niet meer dan factor 1,5 van elkaar verschillen.
Alle aansluitingen aan wanden, kolommen e.d. voldoende vrijhouden bijv. met polystyreenstroken.
De vloer tenminste 28 dagen laten uitharden voordat de tegels worden verlijmd.
Vochtpercentage lager dan 4,0 gew.%.

Verbonden cementdekvloeren:

De vloer na het aanbrengen en afreien afdekken met folie voor een periode van tenminste 8 dagen. Daarmee wordt verhinderd, dat er grote
vormveranderingen zullen optreden door een te snelle (eenzijdige) droging. Tevens de vloer tenminste 8 dagen niet belasten, zodat deze
eerst een bepaalde buig-/treksterkte kan bereiken.
Alle aansluitingen aan wanden, kolommen e.d. voldoende vrijhouden bijv. met polystyreenstroken.
De vloer tenminste 28 dagen laten uitharden voordat de tegels worden verlijmd
Vochtpercentage lager dan 4,0 gew.%.

Gebruiksaanwijzing:

Voeg 25 kg 704 Flextern toe aan ca. 6,5 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch, met het
Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij geheel.
De mortel enige minuten laten staan en nogmaals doorroeren.
Volgens de "buttering floating" methode de tegels vol en zat verlijmen. Bij deze methode worden er lijmrillen op de ondergrond en met een
vlakspaan lijm op de tegel aangebracht, hierbij zorgen voor een lijmcontactvlak van 100%. In natte ruimte, voor de waterdichtheid, eerst met
een vlakspaan een gesloten laag van ca. 3 mm dik aanbrengen. Deze laag minimaal 5 uur laten drogen.
Binnen 20 minuten de tegels met een schuivende beweging in het lijmbed brengen en stevig aandrukken. Controleer hierbij regelmatig of er
vol en zat wordt verlijmd. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen.
De aangemaakte lijm beslist binnen 60 minuten verwerken. Geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
Onder normale omstandigheden, d.w.z. een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% kan het tegelwerk na 24 uur
worden afgevoegd.

Verbruik/vertanding poedertegellijmen: 
 
De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. De keuze voor de vertanding dient zodanig te
zijn dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor buitentoepassingen dient dit
100% te zijn. Dit geldt voor zwaarbelaste binnenvloeren, bijv. winkel- en magazijnvloeren. Controleer het lijmcontactvlak regelmatig. 
 

704 FLEXTERN



Vertanding nr. 21 : verbruik 4 kg/m²
Vertanding nr. 12, 6x6 mm : verbruik 2,5 kg/m²
Vertanding nr. 13, 8x8 mm : verbruik ca. 3,5 kg/m²
Vertanding nr. 14, 10x10 mm : verbruik ca. 4 kg/m²  

Veiligheid en milieu  : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen  : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S265 / B265 / U265
Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
S261 / B261 / U261
Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.
S296 / B296 / U296
Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.
S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
704 Flextern Zak à 25 kg 8 710345 704014 
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