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KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EN 12004
Ultralite Flex er en lim i klasse C2TE, dvs. 
cementbaseret (C), forbedret (2), uden tendens til slip (T) 
og med forlænget åbentid (E).

Overholdelse for Ultralite Flex er bekræftet i ITT-
certifikat nr. 14/8872-1332 og 14/8872-1333, 
udstedt af APPLUS, LGAI teknologisk center i Bellaterra 
i Spanien.

ANVENDELSESOMRÅDE
• Limer alle typer og størrelser af keramiske fliser og 

mosaik (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, porcelæn, 
klinker, terrakotta osv.) på ujævne underlag - både 
indendørs og udendørs.

• Limer stabile natursten, som ikke er følsomme over for 
misfarvning, på indendørs og udendørs overflader.

• Limer tynde porcelænsfliser uden armeringsnet. 
Du finder flere oplysninger i informationsbrochuren 
«Systems for the installation of thin porcelain tiles».

• Også velegnet til punktlimning af isoleringsmaterialer 
som ekspanderet polystyren, ekspanderet polyuretan, 
stenuld, Eraclit®, lyddæmpende plader osv. 

Eksempler på brug
•  Limning af keramiske fliser (dobbeltbrændte, 

enkeltbrændte, porcelæn, klinker, keramik, glasmosaik 
osv.), sten (hvis de er dimensionsstabile under fugtige 
forhold) og tynde porcelænsfliser på almindelige 
underlag som:

 –  cement- og anhydritbaserede afretningslag (efter 
blanding og påføring af Primer G eller Eco Prim T);

 –  afretningslag med gulvvarme;
 –  cementbaseret puds eller kalkmørtelpuds;

 –  gipspuds (efter påføring af Primer G eller Eco Prim T);
 –  gipsplader, færdigstøbte plader, cementfiberplader;
 –  de vandtættende membraner Mapelastic, 

Mapelastic Smart, Mapelastic AquaDefense, 
Mapelastic Turbo og Mapegum WPS.

• Lægning af små fliser i swimmingpools og andre 
bassiner.

• Lægning af keramiske fliser og natursten på gamle 
gulve (af keramik, marmor osv.).

• Lægning af keramiske fliser i miljøer med dårlig 
ventilation nær boliger, hvor støvmængden skal 
reduceres til et minimum under blandeprocesser og 
ved flytning af sække.

• Limning af keramiske fliser og sten på balkoner, 
terrasser og flisebelagte tag.

TEKNISKE EGENSKABER
Ultralite Flex er et gråt pulver, som består af cement, 
udvalgt, graderet sand, et højt indhold af kunstharpiks 
og specielt lette, naturlige aggregater, som gør 
blandingen lettere. Produktet er produceret efter en 
specialformular, udviklet i MAPEIs forskningslaboratorier 
som et bidrag til en bæredygtig byggebranche.
Den nyskabende Low Dust-teknologi, som er benyttet 
til denne lim, reducerer i betydelig grad støvmængden, 
som afgives under blanding af produktet, sammenlignet 
med almindelige, cementbaserede limtyper fra MAPEI 
– og det gør gulvlæggernes arbejde både nemmere og 
sundere.
Den specielle teknologi, som benyttes til at producere 
Ultralite Flex, giver limen lav densitet og dermed to 
store fordele:
1)  Sækkene med Ultralite Flex er lige så store som 

sækkene med traditionelt cementlim (25 kg), 
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samt fremragende hæfte og 
limdækning på keramiske fliser 
og natursten
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med vand, før produktet lægges.
Gipsunderlag og anhydritafretninger skal 
være fuldstændig tørre, hårde nok til at 
kunne tåle den tiltænkte slutbrug og frie for 
støv og cementslam. De skal også være 
behandlet med Primer G eller Eco Prim T, 
imens områder, som vil være udsat for høj 
fugtighed, skal være grundet med Primer S.
Underlag, hvorpå der skal lægges tynd 
porcelæn, skal være fuldstændig plane. 
Der, hvor det er nødvendigt, skal underlaget 
derfor udjævnes med en selvnivellerende 
afretningsmasse fra MAPEI-sortimentet, før 
gulvet lægges.

Klargøring af blandingen
Bland Ultralite Flex med rent vand, indtil 
du får en jævn, klumpfri blanding. Lad 
blandingen stå i ca. 5 minutter og bland så 
igen.
Der skal bruges ca. 7,5-7,8 liter vand for hver 
15 kg sæk Ultralite Flex grå. Når du har fulgt 
fremgangsmåden, som beskrevet ovenfor, 
kan blandingen bruges i ca. 8 timer.

Udlægning af limen
Påfør Ultralite Flex på underlaget med 
en tand spartel. Brug en spartel med en 
tandstørrelse som garanterer fuld limdækning 
på bagsiden af fliserne.
For at garantere godt hæfte, påføres først et 
tyndt lag Ultralite Flex på underlaget med 
den glatte side af spartlen, og straks derefter 
endnu et lag Ultralite Flex i den påkrævede 
tykkelse med en spartel, som egner sig til 
flisernes type og størrelse.
Ved montering af keramiske fliser på 
udendørs overflader skal bagsiden af fliserne 
også dækkes med lim, hvis mindst én side er 
længere end 30 cm, eller hvis gulvet skal tåle 
tunge belastninger i henhold til standarderne.
Når du lægger tynde porcelænsfliser, anbefaler 
vi at bagsiden af fliserne også dækkes med lim 
(med en egnet tandspartel), for at garantere, at 
der ikke er nogle udækkede områder, som kan 
forårsage, at fliserne sprækker ved brug.

Fliselægning
Fliserne behøver ikke at være våde, før de 
lægges. Hvis bagsiderne er meget støvede, 
bør du dog dyppe dem i rent vand.
Brug et jævnt tryk, for at garantere god 
kontakt, når fliserne lægges.
Åbentiden for Ultralite Flex er mindst 
30 minutter under normale vejr- og 
fugtighedsforhold. Når forholdene ikke 
er ideelle (direkte sollys, tør vind, høje 
temperaturer osv.), eller hvis underlaget er 
specielt sugende, kan denne tid reduceres til 
blot nogle få minutter.
Derfor bør du kontrollere konsistensen ofte, 
for at sikre dig, at der ikke dannes en hinde 
på limoverfladen, og at limet holder sig fersk. 
Ved sådanne skindhærdninger spreder du 
limen ud igen med tandspartlen. Fugt ikke 
overfladen af limen, hvis der danner sig 
en hinde. Vand opløser ikke hinden, men 
modvirker et godt hæfte. Sidste justering af 
fliserne skal udføres inden 45 minutter, efter 
at de er lagt.
Fliser, som er lagt ved brug af Ultralite Flex, 
skal beskyttes mod vand og regn i mindst 24 
timer, og mod frost og direkte sollys i mindst 
5 til 7 døgn.

men vejer mindre (kun 15 kg). Dette 
forenkler håndteringen og sparer 
transportomkostninger.

2)  Drøjere i brug: Ydelsen er cirka 55 % 
højere end for konvensionelle, cement-
baserede limtyper fra MAPEI: Én 15 kg 
sæk Ultralite Flex er nok til at lime omtrent 
samme gulvareal, som en traditionel 25 kg 
sæk.

Ultralite Flex-blandingen har lav viskositet, 
hvilket gør limen lettere og hurtigere at 
påføre. Til trods for de nævnte egenskaber, 
sørger den tixotropiske karakter i Ultralite 
Flex for, at der ikke opstår vertikalt slip, når 
limen bruges på vægge - selv når fliserne er 
store.
De særdeles gode limdækningsegenskaber 
og den tixotropiske konsistens i Ultralite Flex 
gør denne lim specielt velegnet til limning af 
tynde porcelænsfliser uden armeringsnet.
Når Ultralite Flex bruges med dobbellimning 
(lim både på flise og underlag) på plane 
underlag, opnår man 100 % limdækning på 
bagsiden af sten eller fliser, hvilket modvirker 
risikoen for sprækker, når underlaget 
belastes.
De gode antislip-egenskaber gør det også 
specielt enkelt og sikkert at fæstne fliser på 
vertikale overflader.
Når Ultralite Flex blandes med vand, dannes 
en mørtel med følgende egenskaber:
• god evne til at kompensere for ujævnheder 

i underlaget;
• særdeles god limdækning på fliser;
• hæfter perfekt til alle materialer, som 

normalt bruges i byggebranchen;
• specielt lang åbentid og justeringstid 

forenkler monteringen.

ANBEFALINGER
Brug ikke Ultralite Flex i følgende tilfælde:
• på beton med højt svind;
• på metal, gummi, PVC og linoleum;
• med fliser af marmor og natursten, som 

er dimensionsustabile og/eller udsat for 
saltudtræk eller misfarvning;

• med natursten eller kompositplader, som 
er udsat for bevægelser, forårsaget af fugt;

• når overflader hurtigt skal tilbage i brug.
• Tilsæg ikke vand i blandingen, når den er 

begyndt at størkne.
• For limning af tynde porcelænsfliser, se den 

aktuelle informationsbrochure («Technical 
Notebook») eller kontakt Mapeis tekniske 
serviceafdeling.

RETNINGSLINJER FOR BRUG
Klargøring af underlaget
Underlag skal forbehandles i henhold til 
standarderne, og skal være stærke, stabile, 
tilstrækkeligt tørre og uden smuldrende 
områder eller spor af fedt, olie, lak eller voks.
Der må ikke opstå svind i cementbaserede 
underlag efter at fliserne er lagt. I godt vejr 
skal hærdetiden for underpuds derfor være 
mindst én uge pr. cm tykkelse, imens den 
for cementbaserede afretningsmasser skal 
være mindst 28 dage, med mindre de er lavet 
ved brug af specielle MAPEI-bindemidler til 
afretninger/påstøbninger, som fx Mapecem 
eller Topcem, eller færdigblandede 
støbemørtler som Mapecem Pronto eller 
Topcem Pronto. Hvis overfladen er for varm, 
på grund af direkte sollys, skal den nedkøles 

TEKNISKE DATA (typiske værdier)
Overholder følgende standarder: – Europæisk EN 12004 C2TE  
 – ISO 13007-1 C2TE

PRODUKTINFORMATION

Konsistens: pulver

Farve: grå

Rumdensitet (kg/m³): 740

Tørstofindhold (%): 100

EMICODE: EC1 R Plus – meget lav emission 

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % R.F.)

Blandingsforhold: 100 vægtdele grå Ultralite Flex med 50-52 vægtdele 
vand

Blandingens konsistens: cremeagtig

Blandingens densitet (kg/m³): 1.200

Blandingens pH-værdi: højere end 12

Brugstid efter blanding: mere end 8 timer

Påføringstemperatur: fra +5°C til +40°C

Åbentid (iht. EN 1346): > 30 minutter

Justeringstid: 45 minutter

Fugning af fliser på vægge: efter 4–8 timer

Fugning af fliser på gulve: efter 24 timer

Gangbart: 24 timer

Klar til brug: 14 dage

EGENSKABER I FÆRDIG TILSTAND

Hæftefasthed iht. EN 1348 (N/mm²): 
– initiel hæfte (efter 28 dage):
– hæfte efter opvarmning: 
– hæftefasthed efter nedsænking i vand: 
– hæftefasthed efter fryse–tø-cyklusser:

1,5
1,4
1,1
1,5

Alkalibestandighed: særdeles god

Oliebestandighed: særdeles god (dog dårlig mod vegetabilske olier)

Bestandighed mod opløsningsmidler: særdeles god

Brugstemperatur: fra -30°C til +90°C

Limning af 
træmønstrede 
gulvfliser af porcelæn

Påføring af lim med 
dobbellimningsteknik

Limning af 
porcelænsfliser på en 
lodret væg

Velegnet til limning af 
alle typer keramikfliser, 
mosaik og dimensions
stabile sten

Særledes god 
oversmitning på 
bagsiden af flisen
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Fugning og forsegling
Fliserne kan fuges efter 4 til 8 timer på vægge 
og efter 24 timer på gulve. Brug en cement- 
eller epoxybaseret fugemørtel fra Mapei, som 
er tilgængelig i mange forskellige farver.
Ekspansionsfuger skal forsegles med en 
speciel MAPEI-tætningsmasse.

GANGBART
Gulvet kan betrædes efter ca. 24 timer.

KLAR TIL BRUG
Overflader er klar til brug efter ca. 14 dage.

Rengøring
Værktøj og beholdere kan rengøres med 
vand, så længe Ultralite Flex fortsat er fersk. 
Rengør gulvfladerne med en fugtig klud, før 
limen størkner.

EMBALLAGE
Ultralite Flex leveres i 15 kg papirsække med 
håndtag.

FORBRUG
0,8 kg/m² pr. mm tykkelse, som svarer til 
1,5–2,5 kg/m².

LAGRING
Ultralite Flex kan opbevares tørt i op til 
12 måneder i originalemballagen.
Produktet er i overensstemmelse med 
betingelserne i punkt 47 i bilag XVII til 
forordning (EF) 1907/2006 (REACH).

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
KLARGØRING OG BRUG
For instruktioner, vedrørende sikker håndtering 
af vores produkter, se seneste udgave af 
produkternes sikkerhedsdatablade på 
www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab til 
og erfaring med produktet. Al ovenstående 
information skal dog betragtes som 
retningsgivende og genstand for vurdering. 
Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd 
sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede 
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis 
produktet bliver benyttet til andre formål, end de 
anbefalede, eller ved fejlagtig udførelse.
Alle leverancer fra Mapei A/S sker i henhold 
til de til enhver tid gældende salgs- og 
leveringsbetingelser, der anses som accepteret 
ved bestilling.

Se senest opdaterede version af det tekniske 
datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK BEMÆRKNING
Indholdet i dette tekniske datablad kan 
kopieres til andre projektrelaterede doku
menter, men det endelige dokument må 
ikke suppleres eller erstatte betingelserne 
i det tekniske datablad, som er gældende, 
når MAPEIproduktet benyttes. 
Det seneste opdaterede datablad er 
tilgængeligt på www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATA
BLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.
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®

Dette symbol bruges til at identificere 
Mapei-produkter med lavt udslip af flygtige, 
organiske forbindelser, som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.), en international organisation, som 
overvåger emission fra gulvprodukter.
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Alle referancer til produktet  
er tilgængelige på 
forespørgsel og på 

www.mapei.dk


