
 

       Voornaamste kenmerken: 

 Elastisch 

 Hoog standvermogen 

 Goede aanvangshechting 

 Tegels over tegels 

Producteigenschappen:  
De Calstar

® 
Ultraflex 150P is een gebruiksklare wandtegellijm die zich kenmerkt door een hoog 

standvermogen en een ruime open tijd. Ultraflex 150P is prettig verwerkbaar en voor vele toepassingen 
geschikt. Na droging blijft de lijm enigszins elastisch. Ultraflex 150P is geschikt voor het verlijmen van 
wandtegels en mozaïek op ondergronden van gips, gipskarton en -vezelplaat, gasbeton, cementstucwerk 
en bestaand tegelwerk. 

 
Ondergrondvoorbereiding: 
De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden    
groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige ondergronden voorstrijken met Calstar

®
 

Multiprim. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Calstar Ultraprim. Gladde of dichte ondergronden 
voorstrijken met Calstar Unigrip. 
Gipsafwerklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik te zijn i.v.m. 

       de draagkracht van de laag. Verflagen dienen altijd verwijderd te worden. 
 

Verwerkingcondities: 
De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens ’floating’ methode) met een lijmkam voorzien van een    
rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 80% vol in de lijm gezet 
wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels met een schuivende 
beweging nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden.  
 
Afwerking:  
Na minimaal 10 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd 
noodzakelijk zijn. Lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water. 
 
Veiligheidsgegevens:  
Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik 
beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en 
eventueel een arts raadplegen. Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg 
volgens de geldende voorschriften afvoeren. 
 
Houdbaarheid: 
In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden houdbaar. 
 
Technische gegevens: 
Opentijd:   Ca. 30 minuten (afhankelijk van temperatuur) 
Verwerkingstemp:   Van +5ºC tot +25ºC (ondergrond- en omgevingstemp) 
Verbruik:    1,5-2,5 kg/m2 afhankelijk van vertanding  
Uitharding:    Na minimaal 10 uur afvoegbaar 
 
Artikelgegevens: 
Omschrijving:  Calstar UltraFlex 150P  
Verpakking:   Emmer 12 liter ~18 kg 
Classificatie:  Conform D2TE volgens EN12004 
Kleur:   Wit  
Soortelijk gewicht:  1,6 kg per liter 
EAN code:   8719324839372 
Datum van uitgifte:  Augustus 2017 

 
 

 

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand 

van onze ervaring en 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 uitgevoerde werken.      Wij 

adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van 

toepassing 
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TECHNISCH DATABLAD 

Calstar
®
 Ultraflex 150P 

Flexibele pasta tegellijm 

 

 Kant & klaar 

 Multi-inzetbaar 

 Geschikt voor natte ruimtes 

 


