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Technische gegevens 

Basis Acrylaat 

Consistentie Pasta 

Uithardingssysteem Fysisch drogend 

Dichtheid Ca. 1,80 kg/L 

Opentijd* Ca. 20 min 

Droogtijd*: opvoegen Min. 24 uur 

Droogtijd*: volledig Ca. 7 dagen 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

Temperatuursbestendigheid -5°C tot +70°C 

Verbruik 1-3 kg/m²  
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De 
informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product. 
 

Productomschrijving 
Soudabond MT is een watervaste en flexibele 
pastalijm met hoge aanvangshechting. 
Soudabond MT is geschikt voor het verlijmen 
van Soudafoil ME alsook voor het watervast en 
flexibel verlijmen van allerlei types vloer- en 
wandtegels.  

Eigenschappen 

• Gebruiksklaar 

• Water- en vochtbestendig 

• Lange open tijd 

• Grote aanvangskleefkracht, geen 
wegzakkende tegels 

• Hecht ook op licht vochtige ondergrond 

• Goede weerstand tegen warmte 

• Geschikt voor vloerverwarming 

• Ook geschikt voor natuursteen 

• Klasse D2TE volgens EN 12004 

Toepassingen 

• Binnenhuis, watervast en flexibel verlijmen 
van keramische tegels, faïences, mozaik,  
steenstrips en natuursteen. 

• Verlijmen van Soudafoil ME bij opstijgend 
vocht of als waterkeringsmembraan voor 
badkamers en douches. 

Leveringsvorm 
Kleur: wit 
Verpakking: Emmers van 1,5kg, 5kg en 15 kg 

Houdbaarheid 
Minstens 18 maanden houdbaar in een 
originele goed gesloten verpakking bewaard bij 
temperaturen tussen +5°C en 35°C. 
Beschermen tegen beschadiging, vorst en 
direct zonlicht, ook tijdens transport. Na 
bevriezen is het product niet meer bruikbaar. 

Ondergronden 
Soorten: alle gebruikelijke bouwondergronden. 
Beton, cementpleisters, gipsplaten, cement-
kalk pleisters, baksteen, OSB platen, etc. 
Toestand: vlak, draagvast, schoon, droog, stof-
, vet- en roestvrij. 
Voorbehandeling: Een droge ondergrond is 
belangrijk. Poreuze ondergronden voorstrijken 
met Soudaprim DP. Wacht daarna 2 uren om 
deze te laten drogen.  
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Verwerking 
Soudabond MT eerst met een pleisterspaan of 
direct met een recht getande lijmkam C1, C2 of 
C3 in rechte stroken verdelen op de 
ondergrond. Breng niet meer lijm aan op de 
ondergrond dan het gedeelte dat binnen ca. 20 
min met tegels of Soudafoil ME bedekt kan 
worden.  
- Tegels stevig in de lijmlaag aandrukken of 
kloppen. De tegelrug moet voor min. 80% met 
lijm bedekt zijn. Binnen 40 min na aanbrengen 
van de lijm kunnen correcties nog gebeuren.  
- Voorgesneden panden Soudafoil ME goed 
tegen de uitgekamde lijmlaag drukken. 
Hiervoor gebruikt u best een vlakke spatel of 
pleisterspaan. Goed aandrukken in draaiende 
bewegingen om eventuele luchtinsluitingen 
weg te duwen. Vergeet geen lijm aan te 
brengen onder de overlappende strook 
Soudafoil ME indien deze zo is geplaatst. 
- Soudatapes moeten worden verkleefd in een 
natte laag product. Goed aandrukken en 
luchtinsluitingen vermijden. 
Reinigingsmiddel: Gereedschappen en 
oppervlakken kunnen gereinigd worden met 
water of Soudal Swipex. Na uitharding enkel 
mechanisch verwijderbaar. 
Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product. 

Opmerkingen 

• Raadpleeg ook de TDS van het betrokken 
product dat u wil verlijmen. Hier kan nog 
belangrijke informatie staan. 

• Op niet-courante ondergronden steeds 
een hechttest uitvoeren. 

Veiligheidsaanbevelingen 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen. Raadpleeg de verpakking en 
veiligheidsfiche voor meer informatie. 
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CE Markering volgens EN 12004, klasse D2TE 

 

 

 

Proeven Resultaten Eisen 

Initiële hechting afschuifsterkte EN 1324 §7.2 1,9 N/mm² ≥ 1 N/mm² 

Hechting na veroudering onder warmte EN 1324 §7.4 3,4 N/mm² ≥ 1 N/mm² 
Hechting na veroudering door water EN 1324 §7.3 0,6 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Hechting na veroudering door verhoogde temperatuur EN 1324 §7.5 1,5 N/mm² ≥ 1 N/mm² 
Open tijd EN 1346 - 20 min 0,7 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Open tijd EN 1346 - 30 min 0,6 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² 
Glijweerstand EN 1308 0,3 mm ≤ 0,5 mm 


