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• pasta tegellijm

• tegel over tegel

• elastisch

• hoog stand- 
 vermogen
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Produkteigenschappen
Foby Copy-Flex is een gebruiksklare wandtegellijm op 
basis van een kunstharsdispersie. De lijm kenmerkt zich 
door een hoog standvermogen, goede aanvangshechting 
en ruime open tijd. Foby Copy-Flex is prettig verwerkbaar 
en is voor vele toepassingen geschikt. Na droging blijft de 
lijm enigszins elastisch. Vooral te gebruiken voor vakma-
tige verwerking, waarbij effectiviteit belangrijk is.

Toepassingsgebied
Foby Copy-Flex is geschikt voor het verlijmen van wand-
tegels en mozaïek op ondergronden van gips, gipskar-
ton- en gipsvezelplaat, gasbeton, cementstucwerk en 
bestaand tegelwerk. Het gebruik van Foby Copy-Flex is 
vooral aan te bevelen voor projectmatige verlijming van 
wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes.

Ondergrondvoorbereiding
De ondergronden dienen vlak, schoon, draagkrachtig 
en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3 
mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige en sterk 
zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht 
bevatten en dienen altijd voorgestreken te worden met 
Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Gipsafwerklagen 
dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en 
minimaal 10 mm dik te zijn i.v.m. de draagkracht van de 
laag. Verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

Verwerking
De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens ‘floating’
methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoe-
kige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen, dat elke 
tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag 
slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken, dat 
de tegels met een schuivende beweging nog in de verse 
lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direct met een 
vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met 
water.

Afwerking
Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden met Foby 
Univoeg WD. Bij niet-poreuze ondergronden kan een 
langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens
Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en 
bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik 
lichaams-beschermende kleding dragen. Na aanraking 
met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en 
eventueel een arts raadplegen.

Technische gegevens
Open tijd:  ca. 30 min (afhankelijk van de  
 temperatuur)
Verwerkingstemp:  tussen +5°C en +25°C (onder- 
 grond en omgevingstemperatuur)
Uitharding:  na minimaal 10 uur afvoegbaar
Opslag:  vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid:  minstens 12 maanden, mits
 ongeopend en koel bewaard.
Verpakking:  16 kg emmer
Verbruik:  1,5-2,5 kg/m2

Overige Foby Producten
Voor het verlijmen van keramische wand-en vloertegels,
natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby-
progamma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het
bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld 
uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder ge-
optimaliseerd, zodat ze ruimschoots aan alle technische 
normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar 
zijn. Zie hiervoor onze overige documentatie-bladen.

Garantie en advies
Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn
gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide 
research. Alle Foby-producten worden in een eigen 
fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende 
controle van het bedrijfslaboratoruim op gebied van kwa-
liteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden 
ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling 
aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen 
met Eurovite Nederland BV.
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