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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en 
ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze 
beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om 
altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht 
voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Technische gegevens
Basis (Styreen)Acrylaat
Consistentie Pasta
Uithardingssysteem Fysische droging
Dichtheid Ca. 1,50 g/ml
Gehalte vaste stof Ca. 77 %
Open tijd (23°C, 55% RV) * Max. 30 min.
Droogtijd (23°C en 50% R.V.) Ca. 12 uur
Verbruik (*) Ca. 400-600 g/m²: afhankelijk van 

ondergrond en gebruikte lijmkam
Temperatuurbestendigheid** -20°C tot +80°C (uitgehard)
Verwerkingstemperatuur 5 °C → 30 °C
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De 
informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving
Vloerbekledingslijm is een gebruiksklare, 
universele dispersielijm met synthetische 
harsen voor binnenhuis gebruik.

Eigenschappen
 Licht verwerkbaar
 Professionele kwaliteit
 Hoge kleefkracht
 Lange open tijd
 Elastische lijmlaag

Toepassingen
 Verlijmen van alle vloerbekleding.
 Verlijming van vasttapijt met of zonder 

schuimrug.
 Verlijming van linoleum.

Leveringsvorm
Kleur: wit-beige
Verpakking: 1 kg kunststofpot, 5 kg emmer, 15 
kg emmer

Houdbaarheid
Minstens 12 maanden houdbaar in zijn 
oorspronkelijke gesloten verpakking op een 
droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden
Soorten: poreuze ondergronden zoals beton 
en hout
Toestand: Vloerbekledingslijm dient 
aangebracht te worden op een druk-, en 
vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en 
vetvrije ondergrond waarop geen losse lagen, 
verf, was, olie of andere verontreinigingen 
zitten. Onregelmatigheden zoals bvb. 
egalisatie, oude lijmresten e.d. kunnen de 
hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij 
voorkeur mechanisch verwijderd te worden 
door bvb. schuren of stralen.
Voorbehandeling: Geen voorbehandeling 
vereist.
Het is aangeraden op elke ondergrond eerst 
een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking
Aanbrengmethode: Breng de lijm met behulp 
van een lijmkam (B1 voor vinyl/PVC en B2 
voor tapijt met jute of synthetische backing) op 
de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm 
op de ondergrond aan dan het gedeelte dat in 
20 tot 30 minuten dichtgelegd kan worden.
Reinigingsmiddel: Vloerbekledingslijm kan, 
voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met 
water van materialen en gereedschap 
verwijderd worden. Uitgeharde 
Vloerbekledingslijm kan enkel mechanisch 
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verwijderd worden.
Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht 
nemen. Raadpleeg de verpakking en 
veiligheidsfiche voor meer informatie.
Gevaarlijk. Respecteer de 
voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Opmerkingen


