
CLASSIFICATIE VOLGENS EN 12004
Keraflex Maxi S1 zerø grijs is een C2TES1-klasse 
cementhoudende (C), verbeterde (2), glijvaste (T), 
vervormbare (S1) lijm met een langere open tijd (E).

De conformiteit van Keraflex Maxi S1 zerø wordt 
bevestigd door het certificaat ITT Nr. 25070387/
Gi (TUM) en Nr. 14/8330-551-S (LGAI), afgegeven 
door het laboratorium van de Technische Universiteit 
(München Duitsland).

TOEPASSING
•	Het binnen- en buitenshuis verlijmen van alle 

soorten en maten keramische tegels tot 15 mm dik 
(dubbelgebakken , enkelgebakken , porselein, klinker- 
en terracotta enz.) op niet vlakke ondergronden en 
pleisterlagen, zonder deze eerst te hoeven egaliseren. 

•	Het binnen- en buitenshuis verlijmen van natuursteen 
(mits dit vochtbestendig en -ongevoelig is).

•	Het puntsgewijs verlijmen van isolatiemateriaal 
zoals polyurethaanschuim, glaswol, steenwol, 
Eraclit®, geluidswerende platen van polystyreen, kurk 
enzovoorts

Voorbeelden van toepassingen
•	Het verlijmen van keramische tegels 

(dubbelgebakken, enkelgebakken, porselein, klinker, 
enz.) en natuursteen (vochtbestendig) op traditionele 
ondergronden, zoals: 
– cementdekvloeren en verwarmde vloeren; 
– cementpleister en kalk/cementmortel; 
– gipskartonplaten mits op een vast support systeem.

•	Het betegelen met keramische tegels en natuursteen 
op bestaande vloeren (van keramiek, marmer enz.). 
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EN 12004

Speciale, hoogwaardige, 
vervormbare, glijvaste grijze lijm, 
met een langere open tijd, Low 
Dust-technologie, een zeer lage 
emissie van vluchtige organische 
stoffen en een gecertificeerde 
compensatie van de residuele 
uitstoot van broeikasgassen, voor 
het verlijmen van keramische 
tegels en grote natuursteen platen

•	Verlijmen van vloeren die onderhevig zijn aan intensief 
verkeer.

•	Het verlijmen van keramiek in slecht geventileerde  

[                                   )
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DANKZIJ EEN REGELING, GECOFINANCIEERD DOOR HET 
MINISTERIE VAN MILIEU, IS DE LEVENSCYCLUS VAN KERAFLEX 
MAXI S1 ZERØ BEOORDEELD ALS ONDERDEEL VAN EEN 
NATIONAAL PROGRAMMA OM DE BELASTING OP HET MILIEU 
TE EVALUAREN. DE FIJNSTOF UITSTOOT   IS GEËVALUEERD 
EN DE RESULTATEN ZIJN GEVALIDEERD VOLGENS DE NORM 
UNI ISO/TS 14067.MINISTERO DELL’AMBIENTE 

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Mapei en het fijnstof project

ruimten in de buurt van woonruimten, waar 
vrijkomend stof tot een minimum beperkt moet 
blijven.

•	Het verlijmen van vloer en muurtegels op met 
Mapelastic waterdicht gemaakte ondergronden.

•	Het binnen- en buitenshuis verlijmen van tegels 
(porselein, klinker, enkelgebakken, terracotta) en 
strips met een sterk geprofileerde of gegroefde rug.

EIGENSCHAPPEN
Keraflex Maxi S1 zerø grijs is een grijze poederlijm 
samengesteld uit cement, zand met een geselecteerde, 
fijne korrelopbouw, een grote hoeveelheid kunstharsen 
en speciale additieven, samengesteld volgens een in de 
onderzoekslaboratoria van MAPEI ontwikkelde formule.

De volledige uitstoot van broeikasgassen  
(CO2-equivalent) van Keraflex Maxi S1 zerø 
grijs, gemeten aan de beoordeling van de uitstoot 
aan fijnstoffen volgens de norm ISO TS 14067, 
gecertificeerd door Certiquality en gecofinancierd door 
het Italiaanse Ministerie van Mileu, Land en Zee in het 
kader van het NATIONALE PROGRAMMA OM DE 
BELASTING OP HET MILIEU TE BEOORDELEN, wordt 
gecompenseerd door de aankoop van milieukredieten 
met certificering door EcoWay (bezoek voor meer 
informatie http://www.mapei.com/IT-IT/carbon-footprint.
asp).

Zoals de bovenstaande grafiek toont, houdt de uitstoot 
van fijnstoffen tijdens de volledige levenscyclus van het 



AANBRENGEN
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergronden moeten uitgehard zijn, over 
goede mechanische weerstand beschikken, 
voldoende droog zijn en vrij van loszittende 
delen, vet, olie, verf en was.
Ondergronden van cement mogen na het 
aanbrengen van tegels niet meer onderhevig 
zijn aan krimp. Daarom moet pleisterwerk 
bij goed weer ten minste een week per 
centimeter laagdikte uitharden en moeten 
cementdekvloeren in totaal 28 dagen 
uitharden, tenzij ze gemaakt zijn met speciale 
MAPEI-bindmiddelen voor dekvloeren, zoals 
Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem of 
Topcem Pronto. Oppervlakken waarvan de 
temperatuur door zonbeschijning te hoog 
is geworden, moeten met water worden 
afgekoeld.
Ondergronden van gips en anhydriet 
dekvloeren moeten volledig droog zijn, 
voldoende uitgehard en stofvrij. Ze moeten 
ook worden behandeld met Primer G of 
Mapeprim SP; ondergronden in ruimtes met 
een hoge vochtigheid moeten vooraf worden 
voorgestreken met Primer S.

Bereiding van het mengsel
Meng Keraflex Maxi S1 zerø grijs met 
schoon water tot een homogene massa 
zonder klonters. Laat het mengsel ongeveer 
vijf minuten staan en meng opnieuw.
Gebruik ongeveer 7-8 liter water per zak 
poeder. De zo verkregen lijm heeft een 
verwerkingstijd van ongeveer 8 uur.

Aanbrengen van het mengsel
Breng Keraflex Maxi S1 zerø grijs met een 
getande lijmkam op de ondergrond aan. 
Gebruik een lijmkam die de totale rugzijde 
van de tegels bestrijkt.
Breng voor een goede hechting eerst met 
de gladde zijde van de lijmkam een dunne 
laag Keraflex Maxi S1 zerø grijs op de 
ondergrond aan. Direct daarna kan Keraflex 
Maxi S1 zerø grijs in de gewenste dikte 
worden aangebracht met de getande zijde 
van de lijmkam. Kies de juiste lijmkam 
vertanding aan de hand van het soort tegel 
en de tegelgrootte.
Bij het betegelen van buitenvloeren en - 
muren met keramische tegels, bij formaten 
groter dan 900 cm², bij vloeren die moeten 
worden gepolijst of zwaar worden belast en 
bij het betegelen van zwembaden en bassins 
moet tevens de rugzijde van de tegels 
volledig met lijm worden bedekt.
Als alternatief kan bij het verlijmen van 
grote formaten tegels op ondergronden 
binnenshuis, het lijmmengsel vloeibaarder 
worden gemaakt door meer water toe te 
voegen.

Aanbrengen van tegels
Het is niet nodig de tegels voor het 
aanbrengen nat te maken. Alleen bij tegels 
met veel stof op de rugzijde, raden wij 
aan deze eerst in schoon water onder te 
dompelen.
Druk de tegels stevig aan, zodat de lijm zich 
goed verspreidt.
De open tijd van Keraflex Maxi S1 
zerø is bij een normale temperatuur en 
vochtigheidsgraad minimaal 30 minuten. 

product nauw verband met de grondstoffen 
en in het bijzonder de hydraulische 
bindmiddelen en polymeren die tijdens de 
fabricage worden gebruikt. Hun kwaliteit 
en kwantiteit zijn van vitaal belang om de 
uitstekende prestaties en duurzaamheid van 
Keraflex Maxi S1 zerø te verkrijgen.

Keraflex Maxi S1 zerø heeft tevens een 
zeer geringe uitstoot van VOS (Vluchtige 
Organische Stoffen), gecertificeerd als EC1 
R Plus door de Duitse vereniging GEV. Het is 
dus veilig voor de personen die het product 
aanbrengen en voor de gebruikers van de 
ruimtes waarin het aangebracht is.

De innovatieve Low Dust technologie van 
deze lijm beperkt de hoeveelheid stof die 
tijdens het mengen vrijkomt beduidend, 
vergeleken met de conventionele lijmen van 
MAPEI. Dit maakt het werk van de verwerkers 
gemakkelijker en veiliger.
Eenmaal gemengd met water, wordt Keraflex 
Maxi S1 zerø grijs een mortel met de 
volgende eigenschappen: 
•	 lage viscositeit en dus goed verwerkbaar;
•	 sterk thixotroop: Keraflex Maxi S1 zerø 

grijs kan op verticale vlakken worden 
aangebracht zonder dat de lijm gaat 
druipen en zonder dat tegels naar beneden 
zakken, ook als deze zwaar en groot zijn. 
De tegels kunnen van boven naar beneden 
worden aangebracht en het gebruik van 
voegkruisjes is overbodig;

•	werkt vervormingen in de ondergrond en 
tegels goed weg;

•	 uitstekende hechting op alle in de bouw 
gebruikelijke materialen;

•	 hardt, ook indien de lijm in dikke lagen is 
aangebracht, uit zonder noemenswaardige 
krimp en zonder dat de lagen inzakken en 
vormt een zeer sterke laag;

•	de bijzonder lange open tijd en correctietijd 
vergemakkelijken het aanbrengen.

BELANGRIJK
Gebruik Keraflex Maxi S1 zerø grijs niet op:
•	 hout en spaanplaat;
•	metaal, rubber, PVC en linoleum 

ondergronden;
•	marmer en natuursteen platen die 

onderhevig zijn aan uitslag of vlekken;
•	platen van natuursteen of composiet 

materiaal die werken ten gevolge van 
vocht;

•	prefabbeton of beton dat aan sterke 
werking onderhevig is.

•	 vloeren die op korte termijn belopen 
moeten kunnen worden.

Verlijmen van porselein 
tegels met Keraflex 
Maxi S1 zerø

Promenade van 
Viareggio – Italië

Centraal Station - 
Milaan - Italië

Keraflex

     
 Maxi S

1
zerøzerø

Keraflex

     
 Maxi S

1

	  

0,0	  

3,0	  

kg CO2 eq./kg product
3,0

0,0

Tot
aal

Herk
om

st e
n v

erw
erk

ing
 

van
 de

 gr
ond

sto
f

Tra
nsp

ort
 va

n d
e g

ron
dst

of

Pro
duc

tie

Tra
nsp

ort
 na

ar 
de 

kla
nt

Ins
tall

atie Slo
op

Tra
nsp

ort
 na

ar

Afv
alo

pru
iming

afv
alv

erw
erk

ing



De Interlace Residentie 
- Singapore

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)
Conform de volgende normen:  – Euronorm EN 12004 (C2TES1) 

– ISO 13007-1 (C2TES1)

PRODUCTIDENTITEIT

Consistentie: poeder

Kleur: grijs

Bulkdichtheid (kg/m³): 1400

Drogestofgehalte (%): 100

Volledig gecompenseerde CO2-emissie: 0,48 kg CO2 eq./kg*

EMICODE: EC1 R Plus - zeer lage emissie

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C - 50% R.V.)

Mengverhouding: 100 gewichtsdelen Keraflex Maxi S1 zerø met 28-32 
gewichtsdelen water

Consistentie van het mengsel: pasta

Volumieke massa van het mengsel (kg/m³): 1500

pH van het mengsel: meer dan 12

Verwerkingstijd van het mengsel: langer dan 8 uur

Verwerkingstemperatuur: van +5° C tot +35° C

Open tijd (volgens EN 1346): > 30 minuten

Correctietijd: circa 60 minuten

Afvoegen wandtegels: na 4-8 uur

Afvoegen vloertegels: na 24 uur

Beloopbaar: 24 uur

Gereed voor gebruik: 14 dagen

EINDRESULTATEN

Hechtkracht (volgens EN 1348) (N/mm²):
– initiele hechting (na 28 dagen):
– hechting na aanbrengen van een warmtebron:
– hechting na onderdompeling in water:
– hechting na vries- en dooicycli:

2,6 
2,5 
1,1 
1,3

Bestand tegen alkaliën: uitstekend

Bestand tegen oliën: uitstekend (matig tegen plantaardige oliën)

Bestand tegen oplosmiddelen: uitstekend

Temperatuurbestendigheid: van -30° C tot +90° C

Vervormbaarheid volgens EN 12004: S1 - vervormbaar

*  Beoordeeld volgens ISO TS 14067 met GaBi V6-ThinkStep International-software; cijfers gecertificeerd door 
Certiquality



In ongunstige omstandigheden (direct 
zonlicht, droge wind, hoge temperatuur) of op 
een zuigende ondergrond, kan de open tijd 
met slechts enkele minuten verminderen.

Controleer daarom regelmatig of er geen 
vliesvorming op het lijmoppervlak heeft 
gevormd en of de lijm nog nat is. Indien nodig 
de lijm opnieuw met de lijmkam uitsmeren. 
Het oppervlak van de lijm niet bevochtigen 
als zich een vlies vormt. Water lost het vlies 

HOUDBAARHEID
Keraflex Maxi S1 zerø grijs is 12 maanden 
houdbaar, in de originele verpakking en op 
een droge plaats.
Product conform Verordening (EG) N. 
1907/2006 (REACH) - Bijlage XVII, punt 47.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website 
www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL 
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. De omstandigheden 
zullen in de praktijk telkens anders zijn en 
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij 
een van onze producten gaat gebruiken, 
zelf moeten nagaan of het product geschikt 
is voor het beoogde doel. De gebruiker is 
dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van het product.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document, maar 
dit gerelateerd document dient tijdens het 
aanbrengen van het MAPEI product niet 
als aanvulling of vervanging van de in de 
betreffende TDS gestelde eisen. Raadpleeg 
de website www.mapei.com voor de meest 
recente TDS en garantie informatie.
BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DE 
BEWOORDING OF INHOUD VAN DEZE 
TDS OF AFGELEID VAN DEZE TDS, 
VERVALLEN ALLE GERELATEERDE 
MAPEI GARANTIES.
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DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

®

Onze inspanningen voor het milieu
MAPEI-producten helpen projectontwerpers en 
-aannemers om innovatieve LEED-gecertificeerde 
(The Leadership in Energy and Environmental 

Design) projecten te creëren 
conform de Amerikaanse Green 
Building Council.

niet op maar vormt een film die de hechting 
belemmert. Eventuele correcties moeten 
binnen 60 minuten na het aanbrengen van de 
tegels worden uitgevoerd.
Vloer- en wandbekleding, aangebracht met 
Keraflex Maxi S1 zerø, moeten minimaal 24 
uur worden beschermd tegen water, regen 
en tegen vorst en direct zonlicht gedurende 
tenminste 5-7 dagen.  

Puntsgewijze verlijming van 
isolatiemateriaal
Breng voor het verlijmen van isolatieplaten 
of geluidswerende platen Keraflex Maxi S1 
zerø grijs puntsgewijs aan met een spaan 
of lijmkam, in de gewenste dikte, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond en het 
gewicht van de platen.

AFVOEGEN EN KITTEN
Wandtegels kunnen na 4 tot 8 uur worden 
afgevoegd, vloertegels na 24 uur. Gebruik 
hiervoor een cement- of epoxymortel 
van MAPEI. Deze zijn in diverse kleuren 
verkrijgbaar.
Dilatatievoegen moeten worden afgedicht 
met een speciale MAPEI-kit.

BELOOPBAAR:
Vloeren zijn na circa 24 uur beloopbaar.

SCHUREN
De vloer kan na ongeveer 14 dagen worden 
geschuurd.

WACHTTIJD VOOR HET GEBRUIK
De vloer kan na ongeveer 14 dagen worden 
gebruikt.

Reinigen
Reinig gereedschap en kuipen met water 
terwijl Keraflex Maxi S1 zerø grijs nog nat 
is. Wanden en vloeren moeten met een natte 
doek worden afgenomen voordat de lijm 
uithardt.

VERBRUIK
Verlijmen van keramiek:
– 1,2 kg/m² per mm dikte.

Verlijmen van panelen:
– Lijmkam (afgeronde tanden): 6-7 kg/m²
– Spaan: 4-6 kg/m²

VERPAKKING
Keraflex Maxi S1 zerø grijs wordt geleverd 
in papieren zakken van 25 kg.

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 

www.mapei.be, www.mapei.nl  
en www.mapei.com

Dit pictogram wordt gebruikt voor Mapei pro-
ducten die volgens het GEV (Gemein-schaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), een internati-
onaal actief instituut voor het controleren van het 
uitstootniveau van vluchtige organische stoffen 
(VOS) voor vloerproducten.


