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Kiesel Okamul FP 60 
 
Hoog-elastische pasta-tegellijm 

 

- Klaar voor gebruik 
- Hoge standvastigheid 
- Zeer Flexibel 
- Ook voor groot formaat 
- Kwaliteit D2TE, dus watervast na uitharding 
- EC1 Plus Lijm 

 

Productbeschrijving 

 
Kiesel Okamul FP 60 tegellijmpasta is geschikt voor het elastisch verlijmen in dunbed van keramische te-
gels, mozaïek en de verlijming van tegel over tegel, isolatie- en decorplaten. Voldoet aan de eisen van DIN 
EN 12004 D2 TE. 
 

Voorbereiding van de ondergrond 
 
 
Geschikt voor alle draagkrachtige, droge, zuigende ondergronden, zoals bv. gips kartonplaten, 
gipsvezelplaten, beton, gips-, cement- en kalkafwerk lagen, bestaand tegelwerk en gasbeton. Stofvormende 
afwerklagen dienen tot op ondergrond afgewassen en met voorstrijkmiddel Kiesel Okamul GG, Kiesel 
Okatmos® DSG (oplosmiddelvrij) of Kiesel Okatmos® UG 30 voorgestreken te worden. Niet-zuigende on-
dergronden (bv. Bestaand tegelwerk) voorstrijken met Kiesel Okatmos® UG 30 of met Kiesel Okamul FP 
60 een voorzetlaag aanbrengen en laten drogen. 
 

Verwerking 

 
Kiesel Okamul FP 60 wordt met de vlakke zijde van lijmspaan op de ondergrond aangebracht en met de 
vereiste vertanding (conform DIN 18157 deel 2) horizontaal doorgekamd. 
 

Technische eigenschappen 

 

Kleur Wit 

Toepassing Binnen op wanden 

Laagdikte max. 7 mm 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C (ondergronds) 

Verwerkingstijd* ca. 30 minuten 

In te voegen* na ca. 24 uur (afhankelijk van de ondergrond en de tegels) 

GISCODE D2 Conform TRGS 610 

EMICODE EC1 plus 

Opslag Vorstvrij opslaan en vervoeren, ca. 24 maanden houdbaar in 
de originele gesloten verpakking 
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Verbruik 
    
Ca. 1 – 2,5 kg / m², afhankelijk van de vertanding. 
 

Reiniging 

 
Het aangebrachte tegelwerk en gereedschap dienen direct na afloop van de werkzaamheden met water 
gereinigd te worden. 
 

Verpakking/pallet 

 

Verpakking Artikel Ean 

44 x 16 kg plastic emmer 60390 4015705603902 

 
 
De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze pro-
ducten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en 
werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan 
om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garan-
deren. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij 
we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit 
technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid. 
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