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Let op: de informatie en aanbevelingen in deze technische fiche zijn opgesteld op basis van laboratoriumonderzoek en werkervaringen van 
de fabrikant. In de praktijk kunnen de omgeving, het cement, de vulstoffen en de substraten zo zijn dat de fabrikant niet de geschiktheid 
voor elk individueel doel kan rechtvaardigen. De gebruiker van het product moet het product testen op het beoogde gebruik en zeker zijn 
dat het product zal werken onder de specifieke voorwaarden van de werf. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van 
de inhoud van de technische fiche. De gebruiker moet verifiëren of hij beschikt over de recentste versie van de technische fiche. De 
fabrikant behoudt het recht om de eigenschappen van het product te wijzigen. De producten moeten netjes worden opgeslagen en 
toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 
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Technische gegevens: 

Basis Styreenacrylaat 

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 Ideaal tussen +5°C en +30°C 

Temperatuursbestendigheid -5°C tot +70°C 

Verbruik 1-3 kg/m²  
*Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, ondergrond, omgeving, laagdikte. 

 
Productomschrijving 
SOUDABOND MT is een gebruiksklare, watervaste 
en flexibele pastalijm . Soudabond MT is geschikt 
voor het verlijmen van Soudafoil ME alsook voor 
het watervast en flexibel verlijmen van vloer en 
wandtegels. (CE gekeurd D2TE volgens EN 12004) 
De lijm heeft een hoge aanvangshechting en kan 
op licht vochtige ondergrond aangebracht worden. 
 
Eigenschappen 

• Gebruiksklaar. 

• Grote aanvangskleefkracht, geen wegzakken. 

• Hecht eveneens op licht vochtige ondergrond. 

• Goede weerstand tegen warmte. 

• Geschikt voor vloerverwarming. 

• Ook geschikt voor natuursteen. 

• Vocht- en water bestendig. 

• Klasse D2TE volgens EN 12004 

• Lange open tijd. 
 
Toepassingsgebied 

• Verlijmen van Soudafoil ME bij opstijgend 
vocht: 
Eerst het pleisterwerk verwijderen en de 
ondergrond nakijken of deze vrij is van zouten. 
Indien nodig de zouten neutraliseren en 
blokkeren met SOUDABLOCK SALTEX of 
SOUDABLOCK SULFEX. Nadien gaten boren 
zodat SOUDACLEAR INJECTOGEL kan 
toegepast worden. De gel injecteren en nadien 

de gaten opvullen met SOUDAPLUG ST 
(watervaste snelcement). Nu is de muur klaar 
voor het appliceren van de Soudafoil ME. 
SOUDABOND MT in een dunne laag 
rechtstreeks op de stenen ondergrond 
aanbrengen, voldoende zodat de folie er 
ingeduwd kan worden door gebruik te maken 
van een afgeronde plakspaan. Zodanig 
induwen dat er geen lucht blijft tussen de folie 
en de lijm/muur.  

• Verlijmen van SOUDAFOIL ME als 
waterkeringsmembraan voor badkamers en 
douches:  
Zorg dat de ondergrond zo glad mogelijk is. 
SOUDABOND MT gelijkmatig aanbrengen op 
de ondergrond en SOUDAFOIL ME met een 
afgeronde plakspaan aanbrengen zodat er 
geen lucht tussen het membraan en de 
ondergrond blijft zitten. Bij meerdere panden, 
hetzij de membranen 10 cm doen overlappen 
en verlijmen met SOUDABOND MT, ofwel 
naast elkaar aanbrengen en de overgangen 
beschermen d.m.v. SOUDATAPE ST en deze 
te verlijmen met SOUDAGUM LM.  

• Watervast en flexibel verlijmen van 
keramische tegels, faïences, mozaiktegels, 
steenstrips en natuursteen binnen in huis. 
Door zijn D2T2 kwaliteit kan deze lijm ideaal 
gebruikt worden in vochtige ruimtes zoals 
badkamers, keuken, douches en ander 
vochtige ruimtes. De lijm met een lijmkam met 



 

 

 

 

  Technische fiche 
 

SOUDABOND MT 
Revisie: 16/03/2018  Pagina 2 van 3  

 

 
Let op: de informatie en aanbevelingen in deze technische fiche zijn opgesteld op basis van laboratoriumonderzoek en werkervaringen van 
de fabrikant. In de praktijk kunnen de omgeving, het cement, de vulstoffen en de substraten zo zijn dat de fabrikant niet de geschiktheid 
voor elk individueel doel kan rechtvaardigen. De gebruiker van het product moet het product testen op het beoogde gebruik en zeker zijn 
dat het product zal werken onder de specifieke voorwaarden van de werf. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden op grond van 
de inhoud van de technische fiche. De gebruiker moet verifiëren of hij beschikt over de recentste versie van de technische fiche. De 
fabrikant behoudt het recht om de eigenschappen van het product te wijzigen. De producten moeten netjes worden opgeslagen en 
toegepast worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 
 
Soudal NV  Everdongenlaan 18-20  2300 Turnhout, Belgium 
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com 

rechte tanden aanbrengen.  
Maximale tegelafmetingen: 

o vloertegel 30 X 30 cm  
o wandtegel 35 X 50 cm   

Indien je meer zekerheid wenst tegen water en 
zelfs mogelijk verweer van de voegwerken van 
uw tegelwanden, voeg een deel 
SOUDALATEX DRY bij de aanmaak van je 
voegmiddel. Hierdoor zal geen water 
doordringen en is de kans op kalkafzetten en 
de vorming van schimmels op de voegen 
enorm klein.  

 
Leverlingsvorm 
Kleur: Grijs 
Verpakking: Emmers van 15 kg 
 
Houdbaarheid 
Minstens 18 maanden houdbaar in een goed 
gesloten verpakking 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: vlakke ondergronden zoals 
pleisterwerken, betonelementen, gipsplaten 
metselwerk, hout en houtderivaten 
Toestand: vlak, proper, droog, stevig, stof-, roest-, 
vet- en olievrij 
Voorbehandeling: Pleisterwerk, betonelementen, 
gipsplaten en metselwerk: 

• Nieuwe kalk- en cementgebonden 
ondergronden moeten voldoende droog en 
uitgehard zijn (min. 30 dagen bij 24°C). 

• Het maximum toelaatbare vochtgehalte is 5%. 
Verwijder al het vuil en loszittend en afschilferend 
materiaal met adequate middelen. 
 
Gebruik steeds een aangepast vulmiddel voor het 
opvullen van barsten en andere onvolmaaktheden, 
volgens de voorschriften van de fabrikant. Laat 
grondig drogen vooraleer verder af te werken. 
Op sterk zuigende ondergronden is het aan-
gewezen de ondergrond eerst voor te strijken met 

SOUDAL WBPR-11P Surface Primer, onverdund. 
Min. 2 h laten drogen alvorens verder te werken. 
Sterk poederende ondergronden, kunnen eerst 
behandeld worden met SOUDAL WBPR-21P 
DEEP PRIMER. 
Cementgebonden vloeren (chape, egaline): 
De ondergronden moeten voldoende droog en 
uitgehard zijn (min. 1 week/cm dikte bij 24°C). Het 
maximum toelaatbare vochtgehalte is 5%. Zorg 
voor een zuivere ondergrond. Bij renovatie moeten 
oude lijmresten mechanisch verwijderd worden.  
Controleer tevens de vlakheid van de ondergrond. 
Indien er onder een regel van 2 m een verschil is 
van meer dan 2mm, is het aan te raden een 
adequate egaline aan te brengen alvorens de 
tegels te plaatsen. 
 
Het restvochtgehalte voor hout en houtderivaten 
moet 7 à 11% bedragen. 
Verwijder al het vuil en loszittend en afschilferend 
materiaal met adequate middelen. 
Gebruik steeds een aangepast vulmiddel voor het 
opvullen van barsten en andere onvolmaaktheden, 
volgens de voorschriften van de fabrikant. Laat 
grondig drogen vooraleer verder af te werken. 
 
Bij geschilderde muren de ondergrond steeds goed 
opschuren en reinigen. 
 
Op niet-courante ondergronden, steeds een 
hechttest uitvoeren. 
 
Verwerking 
Voor het verkleven van SOUDAFOIL ME, de 
SOUDABOND MT aanbrengen met een vlakke 
spatel op een zo vlak mogelijke ondergrond. De lijm 
kan de kleine verschillen wel opnemen, doch de 
laag mag ook niet te dik zijn.  
De SOUDAFOIL ME aanbrengen met een 
afgeronde spatel en proberen alle lucht ertussen 
weg te duwen, zodat overal een gelijkwaardige 
hechting en krachtverdeling is. 
 
De SOUDABOND MT lijm met een getande 
lijmkam aanbrengen.  
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- Lijmkam C1 (4x4x4mm), voor het verlijmen van 
normale keramische wandtegels tot 35x50cm (± 1,5 
kg/m²) 
- Lijmkam C2 (6x6x6mm) of C4 (8x8x8mm) voor 
het verlijmen op zeer onregelmatige ondergronden 
of voor tegels met een sterker gestructureerde rug 
(2-3 kg/m²) 
- Lijmkam C3 (3x3x3mm), voor het verlijmen van 
mozaïek tegels tot 5x5cm en voor vloertegels tot 
30x30cm (± 1 kg/m²) 
 
Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond 
dan het gedeelte dat binnen ca. 20 min met tegels 
bedekt kan worden. De tegels in de lijmlaag 
schuiven en goed aandrukken of kloppen. De 
tegelrug moet min. 60% lijmtransfer krijgen. Binnen 
40 min na aanbrengen van de lijm kunnen 
correcties gebeuren.  
Bij tegel-op-tegel verlijming is de uithardsnelheid 
van de lijm afhankelijk van de porositeit van de 
rugzijde van de tegel én de ondergrond. Bij tegel-
op-tegel verlijmingen is de droogtijd tevens 
afhankelijk van de tegelgrootte en voegbreedte. 
Indien nodig zal bij tegel op tegel eerst een primer 
moeten aangebracht worden opdat er een betere 

hechting op het glazuur van de Tegels bekomen 
wordt. 
Hier best minimum enkele dagen wachten alvorens 
op te voegen. 
In een zeer vochtige omgeving kan de droging 
eveneens meerdere dagen duren. 

  
Gezondheid en veiligheid 
De algemene instructies voor het werken met 
chemicaliën moeten in acht genomen worden.  
Wij raden aan om beschermende kledij, 
handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. 
Tijdens het werken niet eten, drinken of roken. 
Indien het product per ongeluk wordt ingeslikt: 
Geen braken opwekken, maar raadpleeg 
onmiddellijk een arts en toon het etiket aan de arts. 
Als het product per ongeluk in de ogen komt, 
overvloedig spoelen met proper water. In geval van 
inademing het slachtoffer begeleiden naar verse 
lucht. In geval van een allergische reactie een arts 
raadplegen. 
Zie Veiligheidsfiche voor meer informatie 
 
CE Markering volgens EN 12004, Tabel 

 
 
Klasse D2TE volgens EN 12004 
 

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 
 


