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1. Wie is FEMO 

2. EN 12004 normeringen van tegellijmen  (C en S differentiatie)

3.   Aandachtspunten bij het verlijmen van tegels

a) utiliteitscheck

b) Controle ondergrond

c) Belang van primers

d) Open tijd

e) Lijmvertandingen en lijmoverdracht

INHOUD



WIE IS FEMO

• FEMO: Federatie van Belgische producenten van industriële 

cementgebonden mortels (branchevereniging) 

lid van EMO

• Opgericht: 1992

• Missie :  Bevorderen van kwaliteit en productinnovatie van haar leden

Informatie verstrekken naar de gebruikers

• Thema’s : Certificering van mortels, implementatie van nieuwe EN, 

Communicatie op het vlak van veiligheid, zetelen in technische 

comités, etc…

• Huidige leden: 12

• Commissies : 2   - Kleefmortels  / metselmortels



LEDEN  2019



1. Wie is femo – gastsprekers

2. Normeringen van tegellijmen  (C en S differentiatie) 

3. Aandachtspunten bij het verlijmen van tegels

a) Mengverhouding

b) Open tijd

c) Belang van primers

d) Ondergrondbeoordeling

e) Lijmvertandingen en lijmoverdracht

INHOUD



EN 12004 : hechtsterkte cementgebonden poedertegellijmen  (2004)

EN 1346/1348 :  bepaling van de hechting van cementgebonden lijmen bij een 

trekproef(12004 -2)

EN-NORMERINGEN

• Verplicht voor elke tegellijm die gebruikt wordt binnen de Europese Unie

• Vastgelegde eisen

• Vastgelegde methodiek 

• Vastgelegde tegels: 10stuks (5cmx5cm) , ondergrond (betontegel)

• Inkammen U6 vertanding

• Aandrukken 30s

• Bewaren -cycli

• Lostrekken (bepalen max trekkracht ahv gemiddelden)

• Zowel voor fabrikanten als voor controle-organisaties



EN 12004: cementgebonden poedertegellijmen: hechtsterkte (C1 of C2)

De hechtsterkte van de tegellijm dient telkens op 5 verschillende condities 

worden getest

initiële sterkte 28dgn (23+/-2)°C, (50+/-5)% RH (relatieve luchtvochtigheid)

na veroudering door water 7dgn (23+/-2)°C, (50+/-5)% RH, 21dgn ondergedompeld in water

na veroudering door warmte 14dgn (23+/-2)°C, (50+/-5)% RH, 14dgn (70+/-3)°C, 1dgn (23+/-2)°C, 

(50+/-5)% RH

na vorst-dooicycli (C2)             7dgn (23+/-2)°C, (50+/-5)% RH, 21dgn ondergedompeld in water, 25 

cycli van (-15+/-3)°C en (15+/-3)°C

Open tijd aanbrengen tegels na verstrijken open tijd bv. 20min 28dgn (23+/-2)°C, 

(50+/-5)% RH

EN-NORMERINGEN

Bron : wtcb



EN 12004: cementgebonden poedertegellijmen: hechtsterkte (C1 of C2)

EN-NORMERINGEN

Bron : wtcb



EN 12004: cementgebonden poedertegellijmen: hechtsterkte (C1 of C2)

EN-NORMERINGEN

Bron : wtcb



NBN EN 12002 : dwarse vervorming cementgebonden poedertegellijmen

EN-NORMERINGEN

• meet de mate van flexibiliteit van een mortelplaatje



EN 12002 : dwarse vervorming cementgebonden poedertegellijmen

S classificatie

S1  >2,5 mm vervorming

S2 > 5 mm vervorming

EN-NORMERINGEN

! Relatief : 
ook rekening houden met 

afschuifkracht en druk)

Bron:wtcb



Opgelet : RELATIVEREN VAN DE NORM:

• labo-condities ≠ werfomstandigheden  !!  → resultaten niet vergelijkbaar

(trekresultaten op de werf zijn quasi altijd mechanisch belast)   

1 N/mm² = 10 kg/cm² kracht

15cm x15cm    =   2250 kg

60cm x 60cm   = 36000 kg

100cmx100cm = 40 x

• C2 = dooi vries >< flexibiliteit  (zuid-europa><noord europa)

• T = enkel voor wandtoepassingen van belang

MAW : DE NORM ZEGT NIETS OVER DE TOEPASSING

EN-NORMERINGEN



Flexibiliteit van tegellijm is beperkt !





EN-NORMERINGEN

Bron:wtcb



1. Wie is femo – gastsprekers

2. Normeringen van tegellijmen  (C en S differentiatie) & voegmortels

3.   Aandachtspunten bij het verlijmen van tegels

a) Utiliteitscheck

b) Controle ondergrond

c) Belang van primers

d) Open tijd

e) Lijmvertandingen en lijmoverdracht

INHOUD



Utiliteitscheck

✓ Functie van de tegelvloer (garage/supermarkt/woning,...)

✓ Belasting van de tegelvloer/wand

AANDACHTSPUNTEN BIJ 

VERLIJMEN VAN TEGELS



controle ondergrond

✓ Type ondergrond (cement/CaSO4)

✓ Vlakheid

✓ Hardheid & stabiliteit (hout)

✓ Hechting aan bestaande ondergrond

✓ Zuiverheid en vochtigheid  - ontvetten

✓ Leeftijd 

✓ Opbouw (isolatie/pur/vochtscherm)

AANDACHTSPUNTEN BIJ 

VERLIJMEN VAN TEGELS



AANDACHTSPUNTEN BIJ 

VERLIJMEN VAN TEGELS

Belang van primers

✓ Zuigende ondergrond 

functie : vocht reguleren

✓ Gesloten ondergrond

Functie = hechting bevorderen

✓ Stoffige of poederende ondergond

Functie = fixeren

✓ Watergevoelige ondergrond

Functie =  vochtwerend scherm

Bij twijfel → fabrikant



Aandachtspunten bij het verlijmen van tegels

Open tijd tegellijm 

✓ respecteren  

✓ Omgevingstemperatuur

✓ vochtigheid

Lijmvertandingen en lijmoverdracht

✓ ≥60x60cm/vloerverwarming 100 % nastreven

✓ Buiten 100 % verplicht

✓ Correct aanbrengen van lijmvertanding

✓ ! Gebruik levelingsystemen – groot formaat

AANDACHTSPUNTEN BIJ 

VERLIJMEN VAN TEGELS



Kritische ondergronden:  frequent en minder frequent voorkomende 

ondergronden handig op een rij  met de correcte 

voorbehandelingsprocedure :

• Anhydriet : Gegoten anhydriet moet in vele gevallen eerst geschuurd 

worden.  Deze ondergrond moet voorgestreken worden om het stof te 

binden en om een scherm te vormen bij gebruik van cementgebonden 

lijmen.  In vochtige ruimtes een primer die beschermt tegen vocht.  

Voor meer informatie over deze ondergrond verwijzen we naar een 

vorig artikel in Polycaro.

• Hout en derivaten van samengesteld hout  zoals 

cementhoutvezelplaten:   Voor de tegelplaatsing worden 

ondergronden uit hout terecht als lastig beschouwd.  Het natuurlijke 

materiaal kan onder invloed van temperatuurschommelingen of vocht 

vervormen en zo schade aan de tegelbekleding veroorzaken.  Nagaan 

hoe het hout behandeld is , meestal schuren, en met een primer 

behandelen.  In vochtige ruimtes en ook buiten vermijdt men best het 

gebruik van hout als ondergrond.

• Cementgebonden kunstvezelplaten: deze hoeven niet voorgestreken te 

worden.



• Metaal –niet oxiderend : ontvetten en epoxylijm gebruiken, geen primer nodig

• Bitumen en EPDM : dit zijn geen geschikte ondergronden en dienen verwijderd te 

worden.

Bitumen met leislag kunnen wel betegeld worden met de juiste primer/lijm.

• Gepolierde beton : de aanwezige curing compound verwijderen, (stralen) en een 

geschikte primer gebruiken

• Gladde beton : primer gebruiken die extra hechtkracht geeft

• Bekistingsbeton : schuren/stralen om sporen van vet , olie en cementhuid te 

verwijderen, daarna een geschikte primer gebruiken

• Gipspleister : wanneer op gipspleister gelijmd wordt met cementgebonden 

poederlijm moet er voorgestreken worden om etringietvorming tegen te gaan.  

Wanneer de gipspleister gepolierd wordt geeft hij stof af en moet dit stof gefixeerd 

worden

• Gipskartonplaten /gipsvezelplaten : steeds primer gebruiken

• Cementvezelplaten :  deze hoeven niet voorgestreken te worden

• Steentapijt : grondig ontvetten en primeren

• Linoleum : schuren  om de waxlaag te verwijderen , en een primer gebruiken die 

hechting verzekerd. Loszittende stukken sowieso ook verwijderen.



RAADPLEEG UW FABRIKANT


