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Best-Nr.

Tegel- en Natuursteenlijmen

444

Extreem zuinige, stofgereduceerde, cementgebonden, extra lichte, multifunctionele 
Flexlijm, C2 TE S1 conform DIN EN 12004, met een hoog kunststofaandeel voor het 
zetten en verleggen van keramische vloer- en wandafwerkingsmaterialen alsook 
verkleuringsongevoelige tegels van natuursteen. In het bijzonder voor groot formaat 
zwak zuigende tegels op wand en vloer. Geschikt op wand- en vloerverwarming en 
op systeemafdichtingen. Zeer smeuïge, romige verwerkingseigenschappen. Met de 
bekende 4-in-1-receptuur.

■ Binnen en buiten, wand en vloer
■ C2: Hechtsterkte ≥ 1,0 N/mm2

■ T: Hoge standvastheid door vezelversterking
■ E: Lange open tijd ≥ 30 minuten
■ S1: buigbaar ≥ 2,5 mm
■ 4-in-1-receptuur: dunbed, vloeibed, middelbed verleggingen; 

smeerbaar tot 10 mm laagdikte
■ extra standvast voor groot formaat platen
■ Extra licht en extra zuinig (tot 60 % zuiniger)
■ stofgereduceerd
■ In een systeem en als enkel product toegestaan voor toepassingen in de scheeps-

bouw
■ Chromaatarm conform verordening (EG) Nr. 1907/2006, bijlage XVII
■ DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4, doel 8 3)

■ Aanbevolen door het Sentinel Haus Instituut

Sopro FKM XL 444
MultiFlexlijm eXtra Light
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Toepassing Tegels en platen van steengoed, dubbelhardgebakken tegels en tegels met een zeer gering 
wateropnemend vermogen, mozaïek, verkleuringsongevoelige natuursteen, betonnen tegels. 
Voor woningen, kantoren en industriële ruimten, grootkeukens, badkamers, vochtige en natte 
ruimten, zwembaden, balkons, terrassen en gevels. Binnen- en buitenshuis. Voor het verleggen 
van tegels en platen op systeemafdichtingen. Voor het gedeeltelijk uitvlakken en egaliseren 
van oneffenheden op wand- en vloeroppervlakken tot 10 mm laagdikte (bij droge bouwcon-
structies en gietasfaltdekvloeren max. laagdikte 5 mm). Door een extreem groot standvermo-
gen bijzonder geschikt voor groot formaat, zware platen op wanden en vloeren.

Geschikte  
ondergronden

Beton, min. 3 maanden oud; lichtbeton, cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren (anhy-
driet- en anhydrietgietvloeren); gietasfaltvloeren (binnen); droge dekvloeren; verwarmde vloer-
constructies (cement- en calciumsulfaatdekvloeren); oude en vaste keramische-, natuursteen-, 
terrazzo- of betonstenen afwerkingen; gipsbouwplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, volle-
dig gevoegd metselwerk (geen gemengd metselwerk), stuc vervaardigd uit stuc- en muurbin-
ders, cementstuclagen, kalkcement stuclagen, gipsen afwerklagen, hardschuim platen. OSB-pla-
ten en ondergronden van metaal (alleen binnen); vastzittende PVC afwerkingen. 
Afdichtingen van Sopro Coat, Sopro Turbo Dichtlaag 2-K, Sopro Dichtlaag Flex 2-K, Sopro Dicht-
laag 1-K, Sopro Dichtlaag Flex RS, ZR Turbo XXL, Sopro AEB® en Sopro AEB® plus.

Mengverhouding Dunbedconsistentie: 7,5  −  8,5 l water : 15 kg Sopro FKM® XL 
Middelbedconsistentie: 7,75−8,25 l water : 15 kg Sopro FKM® XL 
Vloeibedconsistentie: 9,5  −10,0 l water : 15 kg Sopro FKM® XL 
Egalisatieconsistentie: 7,5  −  8,0 l water : 15 kg Sopro FKM® XL

Rijptijd 3 – 5 minuten
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1) Dan traditionele Sopro dunbedlijmen zonder licht toeslag

2) Bij droge bouwconstructies en gietasfaltdekvloeren max. tot 5 mm laagdikte

3) Conform DGNB  criterium „ENV1.2 risico‘s voor het lokale milieu“ (versie 2018).
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ca. 90 minuten; opgesteven lijm mag niet met water of verse lijm opnieuw verwerkbaar 
gemaakt worden

ca. 30 minuten

na ca.12 uur resp. na het uitharden van de lijm; 
lastverdelende maatregelen op de vloer nemen

na ca. 3 dagen, industriële projecten na ca. 14 dagen, ruimten met een hoge waterbelasting 
na ca. 7 dagen, onderwater na ca. 21 dagen, wand- en vloerverwarming na ca. 14 dagen

vanaf +5 °C tot max. +30 °C verwerkbaar. In koude jaargetijden worden voor werkzaamheden 
buiten het gebruik van snel verhardende Sopro dunbedlijmen aanbevolen

ca. 0,7 kg/m² per mm laagdikte

Droog op pallets, in originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar

Zak 15 kg

Stofreducerende receptuur. Zeer goede contacthechting, uitstekend standvermogen, speciaal voor 
groot formaat, zware tegels voor wand en vloer. Variabel instelbare lijmconsistentie voor het leggen 
van dunbed, verwerking in middelbed (met een middelbedlijmkam 20/15 mm rond- of rechthoekige 
tanding) en vloeibedconsistentie voor het leggen van nagenoeg volzatte vloeren zonder holle ruim-
ten alsook egalisatieconsistentie voor egalisaties tot 10 mm. Hoog waterdrukvermogen, waterbe-
stendig, bestand tegen vorst-dooiwisselingen, zeer soepele, romige verwerkingseigenschappen, zeer 
zuinig en met warmte-isolerende eigenschappen door diverse toevoegingen, lange open tijd.

De ondergronden moeten schoon, vast, draagkrachtig, vormvast alsook vrij van hechtingsverminde-
rende stoffen zijn. Aanwezige scheuren zodanig van Sopro Schudhars voorzien dat deze sterkte kan 
overdragen. Grote oneffenheden met Sopro RAM 3® of Sopro Reparatiemortel op vloeren met Sopro 
FS 15® plus, Sopro Vario Nivelleer of Sopro FS 5® uitvlakken. 
Cementdekvloeren moeten 28 dagen oud en droog zijn. Met Sopro Rapidur® B1 vervaardigde dek-
vloeren zijn reeds na 12 uur met Sopro Rapidur® B3 na 1 - 2 dagen en met Sopro Rapidur® B5 na 3 
dagen te betegelen. Calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet- en anhydrietvloeivloeren) moeten vol-
doende geschuurd, vrij van stof en voorbehandeld zijn en onverwarmd een restvochtgehalte van   
≤ 0,5 CM-% en verwarmd een vochtgehalte van ≤ 0,3 CM-% hebben. Gipsafwerklagen moeten droog, 
1-lagig en mogen niet geschuurd en afgefilmd zijn. Verwarmde cement- en calciumsulfaatdekvloeren 
moeten voor het betegelen opgewarmd worden: cementdekvloeren moeten hierbij een restvochtge-
halte van ≤ 2,0 CM-% hebben. Alle geldende normen, regels, richtlijnen en technieken zijn hier van 
toepassing. 

Sopro FKM® XL heeft door zijn hoge kunststofaandeel en „ingebouwde“ voorstrijk voor de meeste 
voorkomende cementgebonden, minerale ondergronden geen voorstrijk nodig. 
Bij onderstaande ondergronden bevelen wij aan:
Sopro Voorstrijk: beton, calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet- en anhydrietvloeivloeren) bij de verleg-
ging van tegels met een tegelgrootte tot 0,2 m², droge dekvloeren, gipswandbouwplaten, gipskarton/
stootvoegen en afsmeringen, gipsvezelplatten, gipsstuc, sterk of verschillend zuigend gasbeton (bin-
nenshuis); kalkcementstuc, stuc- en muurbinders, opgevoegd metselwerk
Sopro Afsluitende Voorstrijk: cementstuc, kalkcementstuc, gipsstuc, homogeen volledig gevoegd met-
selwerk (geen gemengd metselwerk), beton, gasbeton, gipsbouwplaten, gipskarton- en gipsvezelpla-
ten, cementdekvloer, calciumsulfaatdekvloeren (verlegging van tegels tot max. 1m2). Voor keramische 
tegels, natuursteen en ontkoppelde houten ondergronden. Bij groot formaat tegels ( > 0,36 m2 tegel-
grootte) is het aan te raden gebruik te maken van snel verhardende en snel drogende verlegmortel in 
combinatie met Sopro afsluitende Voorstrijk
Sopro HechtPrimer S: gladde ondergronden en ondergronden met gesloten poriën als bijv. oude 
tegels, terrazzo, natuursteen en betonsteen, oude lijmresten van pvc- of tapijt. OSB platen en metalen 
ondergronden (binnenshuis)
Sopro MultiGrond/Sopro Epoxy Voorstrijk (evt. afgezand met Sopro kwartszand grof):  
op calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet- en anhydrietvloeivloeren) bij de verlegging van tegels met 
iedere grootte.

Verwerkingstijd

Open tijd

Beloopbaar/te voegen

Belastbaar

Verwerkingstemperatuur

Verbruik

Opslag

Levervorm

Eigenschappen

Voorbereiding van de 
ondergrond

Voorstrijk



De in deze informatie opgenomen  opgaven zijn productomschrijvingen. Zij geven algemene opmerkingen op basis van onze ervaringen en testen weer en houden geen reke-
ning met het concrete toepassingsgeval. Uit deze informatie kunnen geen aanspraken herleid worden.  Neemt u zo nodig contact op met een van onze adviseurs. De meest 
actuele versie van deze productinformatie alsook het momenteel geldige veiligheidsinformatieblad volgens EG-verordening 1907/2006, kunt u vinden op www.soprobv.nl
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In een schone mengkuip water doen en Sopro FKM® XL intensief en klontvrij mengen, tot de respec-
tievelijk gewenste, goed verwerkbare lijmconsistentie is bereikt. Hiervoor is onderstaand waterge-
bruik nodig:
Dunbed consistentie: 7,5  –  8,5 l water : 15 kg Sopro FKM® XL
Middelbed consistentie: 7,75–8,25 l water : 15 kg Sopro FKM® XL
Vloeibed consistentie: 9,5 – 10,0 l water : 15 kg Sopro FKM® XL
Egalisatie consistentie: 7,5  –  8,0 l water : 15 kg Sopro FKM® XL.
Na een rijptijd van 3 – 5 minuten nogmaals krachtig doorroeren. Met de gladde zijde van de plakspaan 
een contactlaag aanbrengen en vervolgens met de kamzijde de lijmrillen opzetten (gereedschapshoek 
45°–60°). Niet meer materiaal aanbrengen als er binnen de opentijd (30 minuten) met tegels belegd 
kan worden. Tegels met een schuivende beweging in het lijmbed drukken en corrigeren. Voegen voor 
verharding van de lijm uitkrabben en de tegels reinigen. Oneffenheden in de ondergrond of vereiste 
afschotten kunnen gedeeltelijk tot 10 mm laagdikte worden afgesmeerd.

Geschikt

Tanding (mm) 4 6 8 10 12 20

Verbruik kg/m2 0,7 1,1 1.4 1,8 2,1 2,7

Alle aangegeven verbruikswaarden zijn afhankelijk van de hellingshoek van de getande spaan 
alsook van de soort en vlakheid van de ondergrond. 
Tanding 20 mm voldoet aan de TKB tanding M1.

Geschikt

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

Mengspiraal, lijmkam met passende tanding tot tandgrootte 12 mm; middelbed troffel; 
Gereedschap gelijk na gebruik met water reinigen

Duitse testrapporten op aanvraag beschikbaar.

EMICODE volgens GEV: EC1PLUS R zeer emissie-armPLUS

Kenmerking conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
GHS05, GHS07
Signaalwoord: Gevaar
Bevat Portlandcement, Cr (VI) < 2 ppm. Bevat calciumdiformiaat. Reageert met vocht en/of water sterk alkalisch, daarom 
huid en ogen beschermen. De bij de omgang met bouwmaterialen/chemicaliën gangbare veiligheidsmaatregelen in acht 
nemen. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van stof vermij-
den. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kle-
ding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen 
een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.
GISCODE ZP1 
Chromaatarm volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006, aanhangsel XVII 
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EN 12 004:2007 + A1:2012
Sopro MultiFlexlijm FKM® XL 444

Vervormbare, cementgebonden lijm voor verhoogde eisen met vermin-
derd afglijden en verlengde open tijd voor keramische tegel en plaat 

werkzaamheden binnen- en buitenshuis voor wand en vloer

Gedrag bij brand Klasse A2-s1, d0/A2fl .-s1

Hechtsterkte als:
Treksterkte na droogopslag ≥ 1,0 N/mm²

Duurzaamheid voor:
Treksterkte na onderdompeling in water ≥ 1,0 N/mm²
Treksterkte na veroudering door warmte ≥ 1,0 N/mm²
Treksterkte na vries-dooi cycli ≥ 1,0 N/mm²

1211/ 0767

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Germany)

www.sopro.com

Verwerking

Onderwater en duurzaam 
onderwater

Verbruik tabel

Wand- en vloer- 
verwarming

Resultaten van testen

Gereedschap

Keuring-  
en testrapporten

Licentie

Veiligheid

CE-Kenmerking



FKM® XL MultiFlexlijm eXtra Light

1 Opzetten van het kambed in wandconsistentie op de voorbereide 
contactlaag. 2 Groot formaat zwak zuigende tegels zetten en corrigeren.  

Voegennet voor de uitharding uitkrabben.

3 Voegen van het oppervlak met een Sopro voegmassa (bijv. Sopro  
DF 10® Designvoeg Flex, Sopro Brillant® Parelvoeg). 4 Het afwassen van de tegels na toereikende standtijd van de  

ingevoegde voegmassa.

Vloeibedverlegging

Middelbedverlegging

Uitvlakken

Dunbedverlegging

Het zetten van groot formaat zwak zuigende wandtegels in een dunbed
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1 Uitgieten van de Sopro FKM® XL in vloeibedconsistentie op de 
voorbereide ondergrond. 2 Het smeuïg opzetten van het kambed met de vloeibare  

Sopro FKM® XL.

3 Groot formaat zwak zuigende tegels inleggen en corrigeren.  
Voegennet voor het uitharden uitkrabben. 4 Optimale, praktisch zonder holle ruimten, verlegging mogelijk 

met Sopro FKM® XL.

5 Het voegen van het oppervlak met een Sopro voegmassa (bijv. 
Sopro DF 10® Designvoeg Flex, Sopro Brillant®  Parelvoeg). 6 Het afwassen van de tegels na toereikende standtijd van de inge-

voegde voegmassa.

Vloeibedverlegging

Middelbedverlegging

Uitvlakken

Dunbedverlegging

Verleggen van groot formaat zwak zuigende vloertegels in een vloeibed
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1 Opzetten van de Sopro FKM® XL in middelbedconsistentie met 
een middelbedspaan op de voorbereide contactlaag. 2 Natuursteenplaten inleggen en corrigeren. Voegennet voor de 

uitharding uitkrabben.

3 Aankloppen van de natuursteenplaten en testen of de vloer vlak 
is. 6 Sopro FKM® XL kan voor hogere mortellaagdikten tot 10 mm 

ook met een spaan verwerkt worden.

7 Het voegen van de natuurstenen vloer met Sopro voegmassa 
(bijv. Sopro DF 10® Designvoeg Flex, Sopro Brillant® Parelvoeg). 8 Het afwassen van de natuursteen na toereikende standtijd van de 

ingevoegde voegmassa.

Verleggen van verkleuringsongevoelige natuursteenplaten in een middelbed
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen zijn vrijblijvend. Hoewel de docu-
mentatie 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.soprobv.nl.

Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · NL-3431 BM 
Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · 
Telefax +31 (0) 30 60 50 896

Informatie en Advies  ·  Telefoon  +31 (0)  30 60 50 214  ·  www.soprobv.nl

1 Voor het aanbrengen van een gedeeltelijke uitvlakking voor een 
afschot moet van te voren een contactlaag met Sopro FKM® XL 
opgezet worden.

2 Daarna Sopro FKM® XL in uitvlakconsistentie op de ondergrond 
aanbrengen ...

3 ... en het afschot tot een uitvlakdikte van 10 mm voorbereiden 
op de hierna volgende systeemafdichting.

Gedeeltelijk uitvlakken van een afschot in uitvlakconsistentie


