
PRODUCTBLAD 3 in 1 blokkenlijm
PRODUCTOMSCHRIJVING lijmmortel voor kalkzandsteen-, cellenbeton- en gipsblokken

TOEPASSINGSGEBIED NOVIPro 3 in 1 blokkenlijm voor het verlijmen van dragende en beperkt dragende constructies. 
Voor zowel binnen- als buitentoepassingen of onder het maaiveld. Door zijn witte kleur zeer 
onopvallend aanwezig tussen de verlijmde blokken. Niet geschikt voor het verlijmen van 
kalkzandsteenlijmelementen. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN • voor het verlijmen van dragende en beperkt dragende constructies
• voor zowel binnen als buiten of onder het maaiveld
• onopvallend door zijn witte kleur

LEVERINGSVORM PE zak van 25 kg = ca. 19,25 liter mortel

TECHNISCHE GEGEVENS Eigenschappen Waarden

Normeringen CE-0778 / EN 996-2:2010 dunne laag mortel (T)

Kleur wit

Mortelkwaliteit M10

Morteltoepassingen A+B

Bindmiddel cement

Maximale korrel <1mm

Verwerkingstemperatuur van 0 ºC tot 25 ºC

Verwerkingstijd ca. 4 uur

Houdbaarheid 12 maanden in onaangebroken verpakking

Afschuifsterkte ≥ 0,30 N/mm2

Gehalte aan chloriden ≤ 0,1% mm

Gedrag bij brand A1

Waterabsorptie <0,23 kg/m2 min 0,5

Waterdampdoorlatendheid 15/35

Warmtegeleidingscoëfficiënt ≤ 0,83 W/mK (P=50%)
≤ 0,93 W/mK (P=90%)

Duurzaamheid (vorst-dooi 
bestandheid)

Op basis van de huidige ervaring bij correcte toepassing, 
geschikt voor strenge weersomstandheden overeenkomstig 
EN 998-2 Annex B



VOORBEHANDELING Begin altijd waterpas. Hechtvlakken dienen vlak, vet- en stofvrij te zijn. Zeer droge kalkzand-
steen/cellenbetonblokken voor bevochtigen door deze 1 dag op voorhand goed nat te maken 
met leidingwater.

GEBRUIKSAANWIJZING Voor 25 kg is 5,5 liter schoon water nodig. Meng de 3 in 1 Blokkenlijm in een kuip met een 
boormachine met spindel (laag toerental). Doe eerst de totale hoeveelheid water in de kuip en 
voeg daarna al roerend het poeder er gelijkmatig aan toe. Meng minimaal 4 minuten totdat een 
egale klontvrije massa ontstaat. De eerste laag plaatsen op een waterpas gestelde kim. Breng 
met behulp van een troffel, lijmbak (lintvoeg) of lijmverdeelschep (stootvoeg) de blokkenlijm 
gelijkmatig aan (vol en zat verlijmen). Aankloppen met een rubber hamer. Voor een optimale 
hechting dient de blijvende laagdikte van de 3 in 1 Blokkenlijm 2 mm te bedragen. Bij hoge 
temperaturen kan het nodig zijn de lijm voor verwerking nogmaals kort te mengen. Nooit extra 
water toevoegen om de lijm opnieuw verwerkbaar te maken. Bescherm het verse lijmwerk tegen 
uitdroging, vorst of overmatige wateropname door middel van afdekken met plastic folie.

NABEHANDELING Eventueel uitpuilende lijm na maximaal 1 uur afsteken.

SERVICE Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over informatie.
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