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Beschrijving. 
MONOTACK FLEX is een kleefmortel voor tegels, op 
basis van een component, bestaande uit cement, zand 
van geselecteerde korreldikte, harsen en speciale 
toeslagstoffen. 
Het wordt enkel vermengd met water op het ogenblik van 
de plaatsing.  
In die fase wordt het product een gemakkelijk aan te 
brengen mortellijm met sterke kleefkracht, thixotropisch. 
De mortel biedt gunstige eigenschappen zoals de open tijd 
en een goede weerstand tegen vorst, na voldoende 
uitharding. Met dit product kunnen tegels gekleefd worden 
op oude gres-, klinker-, marmertegels, … 
Het product is optimaal verwerkbaar en de verticale 
verschuiving is nul. Het product wordt aangebracht voor 
een kleefdikte tot 5 mm en voor tegels van middelgroot tot 
groot formaat.  
Conform de norm EN 12004: classificatie C2TE. 
 
Toepassing. 

Soorten ondergrond  
MONOTACK FLEX kan gebruikt worden: 

- op wanden en muren, geschilderde bepleistering 
(na controle van de goede hechting van de 
verflaag), op al betegelde wanden, gipsplaten 
behandeld met PRIMER HB 

- op buitenwanden bepleisterd met een product op 
cementbasis 

- op vloeren binnen en buiten op dekvloer van 
zand en cement die voldoende uitgehard is (bijv.: 
45 dagen voor een dekvloer van 6 cm dikte), 
dekvloer voor vloerverwarming, betegelde 
vloeren. 

Type betegeling 
- enkel of dubbel gebakken keramiektegels  
- gres- en klinkertegels 
- cotto en keramiekmozaïek  

Niet gebruiken op: 
- beton met een uitharding van minder dan 6-9 

maanden 
- anhydriet dekvloer zonder voorbehandeling met 

RICRETE 1C 
- gips en gipsplaten zonder voorbehandeling met 

PRIMER HB  
- ondergrond onderhevig aan buitensporige 

beweging (zoals hout, metaal, enz.) en op 
bekledingen in rubber  

 
 
 

 
 
 
Aanbrengen. 
Voorbereiding van de ondergrond: 

• goed reinigen, de niet hechtende delen verwijderen 
evenals olie, vet, vernis, en al wat de goede hechting 
van de cementlijm zou kunnen verhinderen.  

• de ondergrond mag niet onderhevig zijn aan opstijgend 
vocht 

• indien de ondergrond afschilferingen vertoont, ter 
versteviging NORPHEN SW SOLID aanbrengen, 
opgelost in 4-5 delen water 

• om binnen een oppervlak te effenen, gebruik maken 
van RASANTE 1100 of 1200 voor de muren en egaline 
LEVEL FINO voor een dikte tot 10mm en LEVEL HB 
voor een dikte tot 30mm; voor hellende vloeren, 
gebruik maken van RASANTE 1200. 

• om de ondergrond buiten te effenen, gebruik maken 
van RASANTE 2000 2K zowel voor de muren als voor 
de vloeren of, in bijzondere gevallen, eveneens LEVEL 
FINO ESW gebruiken. 

 
Bereiding van het mengsel 

• het aanmaakwater gieten in een aangepaste kuip (6,7lt 
per zak MONOTACK FLEX GRIJS en 6,5lt per zak 
MONOTACK FLEX WIT) en vervolgens MONOTACK 
FLEX toevoegen;  

• mengen met de mixer op laat toerental (500-600t/min.) 
tot een klontervrij en homogeen mengsel bekomen 
wordt. 

• Het mengsel vervolgens ongeveer 7-10 minuten laten 
rusten en opnieuw kort mengen voor het aanbrengen. 

 

Aanbrengen van het mengsel 
De spatel kiezen in functie van de ondergrond en het type 
tegels. 
De mortellijm in een dunne en homogene laag 
aanbrengen op de ondergrond met de gladde kant van de 
spatel om de gelijkmatige absorptie te lbekomen en vooral 
om de volledige open tijd van het product te benutten. 
 
Type spatel 
Voor de plaatsing van tegels van klein en middelgroot 
formaat op een effen ondergrond, een spatel met tanden 
van 4 of 5 mm gebruiken; voor een licht oneffen 
ondergrond en voor tegels van middelgroot tot groot 
formaat, een spatel met tanden van 6 mm gebruiken. 
Plaatsing van de tegels 
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Indien het te plaatsen materiaal geen stof veroorzaakt in 
de contactzone, moet het niet bevochtigd worden. Bij het 
plaatsen, de tegels licht aandrukken (zelfs met de 
rubberen hamer) om het contact met de mortellijm te 
bevorderen. 
Bij buitenplaatsing met frequente wintervorst, dubbele 
verlijming toepassen voor formaten die groter zijn dan 
25x25cm. 
 
Controle van het mengsel 
Tijdens de plaatsing, controleren of er zich geen film 
vormt, zeker bij warm en winderig weer: indien nodig, een 
beetje verse mortel aanbrengen en opnieuw mengen 
zonder met water te bevochtigen. 
 
Verbruik. 

Wisselend verbruik: van 2 tot 5Kg/m² of meer in functie 
van het te plaatsen materiaal en het type ondergrond. 
Nooit meer dan 7-8Kg/m² verbruiken. 
 
Waarschuwing en bijzondere richtlijnen. 
� Niet aanbrengen op een ondergrond die fel 

opgewarmd is omwille van hete zomertemperaturen: 
met water bevochtigen om de temperatuur van de 
ondergrond te verlagen en bij voorkeur de plaatsing in 
de namiddag uitvoeren. 

� Niet aanbrengen op ondergrond die bevroren is of 
die binnen de 24 uur zou kunnen aanvriezen. 

� Niet rechtstreeks aanbrengen op een ondergrond 
op basis van gips of anhydriet, maar enkel na 
behandeling met PRIMER HB(gips) of RICRETE 
1C(anhydriet) van 2 tot 4 uur voor het aanbrengen 
van de mortellijm. 

� Indien de zone nat kan worden (zoals een douche, 
…), deze bekleden met NORTIG IMPERFLEX, EP 
LASTIK, of BETONGUAINA S voor het verlijmen van 
de tegels. 

� Aanbrengen bij temperaturen tussen +5 en +35°C.  
� Voegwerk: op muren 6-12 uur en na 24 uur op de 

vloer 
� transit: 24-36 uur 
� volledige harding: 12-15 dagen 
� Het product is niet gevaarlijk. Een veiligheidsfiche is 

beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 

 
Eigenschappen: 

Soortelijk gewicht g/cm3 1,75±0,05 

Levensduur van het mengsel uur >8 

Theoretische open tijd min 25-30±5 

Minimum versteltijd min <50 

Drukweerstand 28d.(UNI EN 196-1) MPa 10,0 

Buigweerstand  28d., UNI EN 196-1 MPa 3,5 

Trekweerstand MPa 1,65 

Weerstand vorst-dooicyclus cycli >100 

Nota: de beproevingsmethode refereert aan de ernaast vermelde 
norm. 

 
Verpakking en opslag. 
Verpakking in zakken van 25Kg. 
Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 
+4 en 35°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


