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SoproDur® HF-K 
Flexlijm snelverhardend

Schotelgevoelige, kunstharsgebonden platen**, beton- en terrazzoplaten, tegels en platen 
met een geringe en zeer geringe wateropname, drooggeperste tegels, mozaïek, cotto, verkleu-
ringsongevoelige natuursteen van marmer, graniet enz. Ook als hecht- en contactbrug in dikbed 
gebruik inzetbaar, bijv. voor met het bindmiddel Sopro Rapidur® B1 gemaakte snel verhardende 
lijm. Geschikt voor de industriële en utiliteitsbouw, ziekenhuizen, openbare gebouwen, vliegha-
vens, stations, etc.

Beton, minstens 3 maanden oud, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, droge dek-
vloeren, cementdekvloeren, vloeren met vloerverwarming (cement- en calciumsulfaatdekvloe-
ren), oude vaste keramische-, natuursteen-, Terrazzo of betonvloeren, houten ondergronden 
(samen met Sopro Geluidsisolatieplaten), op alternatieve afdichtingen.

5,5, – 6,0 liter water : 25 kg SoproDur® HF-K Flexlijm snelverhardend

Maximaal 5 mm (verdicht lijmbed)

3 – 5 minuten

30 – 45 minuten

Ca. 30 minuten

Na ca. 2 uur, resp. na verharding van de lijm

Na ca. 5 uur, in industriële projecten na ca. 2 dagen, bereiken met een hoge waterbelasting na 
ca. 3 dagen, onderwater na ca, 10 dagen, vloerverwarming na ca. 14 dagen.

Zijn gemeten bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze waarden.

Vanaf +5°C tot max. +25°C verwerkbaar.  

Ca.1,4 kg/m2 per mm laagdikte

Mixer, plakspaan met passende tandlijst tot 12 mm tandgrote.  
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Droog op pallets, in originele verpakking ca. 6 maanden houdbaar.

25 kg zak

Cementgebonden, zeer snelverhardende, snelle hechtsterkte, snel belastbare, 
flexibele vloeibedlijm voor het doeltreffend leggen van tegels en platen. in 
het bijzonder van schotelgevoelige, kunstharsgebonden platen** volgens de  
"Buttering Floating" methode. Chromaatarm volgens verordening (EG) Nr. 
1907/2006, aanhangsel XVII.

■ Zeer snel verhardend
■ Vroege hechtsterkte, reeds na 3 uur  

hechtsterkte ≥ 1,0 N/mm2

■ Snelle, kristallijne waterbinding
■ Grote zekerheid door volledige lijm- 

bezetting en contacthechting
■ Ideaal voor een snelle voortgang van termijngebonden 

werkzaamheden, als bijv. weekendsaneringen
■ Buigpuntafstand ≥ 2,5 mm
■ Vloeibedverlegging vloeren, binnen en buiten
■ Door toevoeging van 30 % Sopro Kwartszand 

is SoproDur®  HF-K Flexlijm snelverhardend 
ook geschikt voor laagdiktes van 5−20 mm

■ Stofgereduceert: tot 90% minder stof*
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*Neem voordat u kunstharsgebonden tegels en platen gaat leggen alstublieft eerst contact op  
  met een van onze adviseurs.

www.soprobv.nl
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SoproDur® HF-K Flexlijm snelverhardend onderscheidt zich door zijn snelle, kristallijne waterverbin-
ding en zeer vroege hechtsterkte, in het bijzonder voor de snelle, schotelvrije legging van kunsthars-
gebonden platen*, natuur- en betonsteen. Als vloeibedlijm geeft SoproDur® HF-K Flexlijm snelver- 
hardend een volzatte lijmbezetting van de tegels, resp. achterkant van tegels, grootste vorstzekerheid 
van het legsysteem een een gelijkmatige lastafdraging in de ondergrond.
SoproDur® HF-K Flexlijm snelverhardend heeft smeuïge verwerkingseigenschappen en een hoge 
opbrengst. 

De ondergrond moet schoon, vast, draagkrachtig,vormvast en vrij van hechtingsverminderende stof-
fen zijn. Aanwezige scheuren met Sopro Giethars GH 564 dichten. Grove oneffenheden uitvlakken 
met Sopro FS 15 plus, Sopro Anhydriet Egalisatie AFS 561 en Sopro Vezel Egalisatie FAS 551, of met  
30 % Sopro Kwartszand groot versneden SoproDur® HF-K Flexlijm snelverhardend. 
Met Sopro Rapidur® B1 vervaardigde vloeren zijn reeds na 12 uur geschikt om te betegelen.  
Calciumsulfaatvloeren moeten een vochtgehalte van < 0,5 CM% hebben, geschuurd, vrij van stof en 
voorbehandeld zijn. Op houten ondergronden moet voor het betegelen Sopro Geluidsisolatieplaten 
gelegd worden. Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud zijn en onder CM-waarde 2,0% zijn. Vloe-
ren met vloerverwarming moeten voor het betegelen volgens voorschrift verwarmd en behandeld 
worden: cementdekvloeren < 2,0 CM%, calciumsulfaatdekvloeren < 0,3 CM%.
Alle geldende normen, regels, richtlijnen en technieken zijn hier van toepassing. 

Sopro Voorstrijk GD 749: calciumsulfaatdekvloeren, droge dekvloeren, sterk of onderscheidend zui-
gende ondergronden, oppervlakkig gezande ondergronden.

Sopro Hechtprimer S HPS 673: houten ondergronden, oude lijmresten van pvc- of vloerbedekking, 
gietasfaltdekvloeren, niet gezand; oude tegels, Terrazzo, natuursteen en betonsteen.
Sopro MultiGrond: op calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet-en anhydrietgietvloeren) bij het verleggen 
van tegelformaten ≥ 0,5 m² (Jumbo platen) 

Ca. 5,5 - 6,0 liter water in een schone mengkuip gieten en met 25 kg SoproDur® HF-K Flexlijm snelver-
hardend, machinaal, klontvrij mengen. Na een rijptijd van 3–5 minuten nogmaals krachtig roeren. 
Met de vlakke kant van de plakspaan een hechtlaag aanbrengen en vervolgens met de passende lijm-
kam de lijmrillen opzetten (gereedschapshoek 45°-60°). Niet meer lijm opzetten dan dat er binnen de 
opentijd (30 min.) betegeld kan worden. 
BIJ GROOTFORMAAT, BUITEN- EN ONDERWATERTOEPASSING: de tegels aan de schone, stof- en  
olievrije achterzijde geheel voorzien van een dunne laag lijm en in de op de ondergrond aangebrach-
te lijm schuiven en aankloppen. Voegen voor verharding van de lijm uitkrabben en de tegels reinigen.
Bij groot formaat tegels (≥ 50 × 50 cm) de »Buttering Floating« methode toepassen. 
Door toevoeging van 30 % Sopro Kwartszand groot is SoproDur® HF-K Flexlijm snelverhardend ook 
geschikt voor laagdiktes van 5 - 20 mm.

Niet meldingsplichtig volgens wet gevaarlijke stoffen. 
Bevat cement. Reageert met vocht en/of water sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen.  
Bij aanraking grondig met water spoelen.  
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 
advies inwinnen. 

Veiligheidsrichtlijnen
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren 

GISCODE ZP 1 
Chromaatarm volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel XVII

Eigenschappen

Ondergrond - 
voorbereiding

Ondergrond- 
voorbehandeling

Verwerking

Veiligheid
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Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 · 65203 Wiesbaden (Germany)

Das Produktionsdatum ist auf der Verpackung aufgedruckt.
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Schnell erhärtender, verbesserter zementhaltiger Mörtel 
für Bodenbeläge, innen und außen

Brandverhalten Klasse E
Früh-Haftfestigkeit (nach 6 h) ≥ 0,5 N/mm²
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1 N/mm²
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1 N/mm²
Haftfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1 N/mm²
Haftfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung ≥ 1 N/mm²
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Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · NL-3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896
www.soprobv.nl · info@soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen zijn vrijblijvend. Hoewel de 
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht 
voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij  verwerking buiten onze 
beoordeling vallen, kan op grond van deze  documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitge voerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. 
De meest actuele versie van deze productin formatie vindt u op: www.sopro.com.


