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CTA170
Poederlijm
Extra snel
Coba CTA170 poederlijm extra snel is een fabrieksmatig vervaardigde poedertegellijm op basis van
cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

voorstrijkmiddel zuigende ondergronden. Gladde en nietzuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd

Leveringsvorm

Poeder

Kleur

Grijs

Verwerkingstijd

15 - 20 minuten na aanmaken

Beloopbaar

Na ca. 1,5 uur**

ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger, ontvetter en
cementsluierverwijderaar en voorstrijken met Coba

Afvoegbaar

Na ca. 1,5 uur**

Verwerkingstemperatuur

Tussen 5°C en 25°C*

Classificatie

C2F volgens EN12004

DPM810.
Verwerking
Voeg 5 kg Coba CTA170 toe aan ca. 1,1 liter schoon
leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip.

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur
**: Afhankelijk van temperatuur en drogingscondities

Meng kort maar intensief een mortelmixer tot een
homogene, klontvrije massa is verkregen. De tegellijm is
dan direct klaar voor gebruik. Breng Coba CTA170 op met
een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor
een contactoppervlak van minstens 80% tussen de

Speciale productkenmerken

achterzijde van de tegel en de lijm. In geval van

• Voor vrijwel alle ondergronden

zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels

• Zeer snel beloopbaar en belastbaar

of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40cm) is een

• Geschikt voor verse cementdekvloeren

contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit

• Na 1,5 uur afvoegbaar

geval met de ‘buttering/floating-methode’ op de

• Stofarm

ondergrond te worden verlijmd. Druk de tegels met een
schuivende beweging in de lijm voor een optimale

Toepassingsgebied

aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open

Coba CTA170 is speciaal bedoeld voor het aanbrengen

tijd.

van tegelwerk dat zeer snel en/of belast moet worden. In
combinatie met Coba DPM810 voorstrijkmiddel tegel over

Omdat Coba CTA170 een zeer snelle verharding heeft, is

tegel kan met Coba CTA170 zeer snel en efficiënt nieuw

het van belang de tegels direct in het verse lijmbed te

tegelwerk in een bestaande situatie aangebracht worden.

drukken. Verwerk aangemaakte lijm binnen 15 - 20

Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA170 is

minuten. Zodra de lijm begint te verharden geen water

niet bedoeld voor buiten- en onderwatertoepassingen,

meer toevoegen omdat hierdoor de sterkte negatief

zoals zwembadbassins.

beïnvloed wordt. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of
neem contact op met onze afdeling technische adviezen.

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig,
scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de
hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende
ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800

Verwerkingstemperatuur: tussen 5oC en 25oC. Reinig
gereedschap direct na gebruik met (warm) water.
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CTA170 Poederlijm

Verbruik

Verpakking en opslag

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en
de vlakheid van de ondergrond.

3,4 kg/m2

4,2 kg/m2

5,1 kg/m2

Verpakkingseenheid

Zakken van 5 kg

Opslag en transport

Koel, droog en vorstvrij opslaan en
transporteren

Houdbaarheid

Minimaal 9 maanden in originele,
ongeopende verpakking

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten

Nabehandelen - droging
Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht,

Veiligheidsvoorschriften

ondergrond en type tegel. Afvoegen met Coba CGM310/

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad

GCM330/CGM300 voegmiddel.

beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.
Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij
nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Ecologie/toxicologie
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor
mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken,
productresten laten drogen en/of verharden en als normaal
bouwafval afvoeren.
Veiligheidsvoorschriften
Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad
beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door.
Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij
nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.
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