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Klebespachtel AF  

Lijm en voegmateriaal voor steenstrips 
 

 

 

 
 
Organische lijm- en voegmortel voor het verlijmen en voegen van steenstrips.  
Als toepassing met steenstrips is de afwerking conform DIN EN 15824. 
 
 

• Hoge plakkracht 
• Zeer elastisch 
• Waterafstotend 
• Waterdampdoorlatend 
• A2-s1, d0 (onbrandbaar) volgens DIN EN 13501 in combinatie met steenstrips 

 

Type bindmiddel 
 

Copolymerisaat van vinyl / ethyleen / methacrylzuuresther 

Soortelijk gewicht 
 

ca. 1,74 g/cm3  

Waterdoorlatend 
 

w: < 0,04 kg/(m²h1/2) volgens DIN EN 1062 

Diffusie-equivalent luchtlaagdikte sd: ca. 0,33 m volgens DIN EN ISO 7783 
 

Brandgedrag A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 
 
 

Voorbereidende werkzaamheden 
 

Het te beplakken oppervlak gelijkmatig met doorlopende hoogtemarkeringen 
(slaglijnen) verdelen, om de arbeidsstappen af te bakenen. 
Bij normaal formaat (NF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 33 cm. 
(4 lagen steenstrips á 71 mm en 4 lintvoegen á 12 mm). 
Bij smal formaat (DF) heeft een arbeidsstap een hoogte van ca. 32 cm. 
(5 lagen steenstrips á 52 mm en 5 lintvoegen á 12 mm). 
Bij het afzetten van de slaglijnen rekening houden met kozijnen, deuren, rollagen 
e.d.  
 

Voorbehandeling ondergrond 
 

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die 
de hechting verminderen. 
 

Aanmaken materiaal 
 

Product is klaar voor gebruik. 
Met een langzaam draaiend roerwerk mengen tot een homogene massa, zo nodig 
een weinig water toevoegen. 
 

Verwerking 
 

Klebespachtel AF op de uitgeharde wapeningslaag en tussen de aangebrachte 
hoogte markeringen aanbrengen door middel van een stalen spaan.  
Vervolgens de aangebrachte massa verdelen door middel van een getande spaan 
(tandgrootte 4 x 6 mm) in horizontale richting. 
Niet meer lijm aanbrengen voor het verwerken van de steenstrips, voordat aan het 
oppervlak een drogingshuid ontstaat. 

Toepassing 

Producteigenschappen 

Technische gegevens 

Verwerkingsgegevens 
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De Alsecco steenstrips met een schuivende beweging volledig in de verse lijm 
drukken zodanig dat er geen holle ruimten onder de steenstrips meer zijn.  
De Alsecco steenstrips steeds van boven naar beneden aanbrengen, te beginnen 
met de hoekstrips. 
De verse lijm in de voegen gladstrijken door middel van een 10 mm brede penseel 
zodanig dat de aansluiting steenstrips-lijmlaag, in de voeg, volledig gesloten zijn. 
Aansluitend het gevoegde oppervlak voorzichtig afborstelen met een zachte borstel 
of veger om de losse lijmresten te verwijderen.  
 

Verbruik Ca. 2,5 – 3,0 kg/m2 
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. 
 

Verwerkingsomstandigheden Tijdens de verwerking en droogfase mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C.  
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij 
kans op regen of nachtvorst. 
 

Droogtijd Ca. 24 – 72 uur afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. 
 

Reinigen gereedschap Direct na gebruik met water reinigen. 
 
 

Droog, koel en tegen vorst beschermen. In gesloten, originele verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. 
 
 

Kleur 
 

Donkergrijs, lichtgrijs en zandwit (Anthrazit, zementgrau, sandweiß) 
 

Verpakking Emmer van ca. 25 kg netto 
 
 

Veiligheidsvoorschriften 
 

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 
Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. 
Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad. 
 

Transport Het product is geen gevarengoed. 
 

Giscode D2, oplosmiddelarme dispersielijm, bevat geen aromaten  
 

Afval Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving 
 

EU-grenswaarde VOS 
 

Dit product bevat volgens de richtlijn 2004/42/EG < 20 g/l = < 2 % VOS. 
 

Technisch advies Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen 
niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden 
behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht 
advies aan. Wij adviseren u graag. 

 

 

ALSECCO NEDERLAND 
Koperslager 2 
NL-3861 SJ  Nijkerk 
Tel. +31 (0)33-2475000 
Fax. +31 (0)33-2451833 
www.alsecco.nl  
info@alsecco.nl  

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de grote 
verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische 
Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de verantwoordelijkheid om onze 
materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke 
omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar 
geldigheid. 
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun 
oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in uw 
regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. 

 

Opslag 

Te leveren in 

Aanvullende gegevens 

http://www.alsecco.nl/
mailto:info@alsecco.nl

