
PRODUCT INFORMATIE

Universele houtlijm

INTRODUCTIE 
STYCCOBOND B90 is een PVA emulsie lijm voor het bevestigen en verbinden 
van hout, blokplaat, spaanplaat en houten vloerdelen met messing en groef verbinding. 
Het voldoet aan klasse D3 van NEN EN204.

Het kan ook worden gebruikt voor het vastzetten van de eerste rij (massieve) 
houtdelen en laminaat.

STYCCOBOND B90 droogt tot een kleurloze, transparante film en is beschermd 
tegen biodegradatie

GEREEDSCHAP 
Kwast of geschikte applicator voor het aanbrengen van een lijmril. 
Gereedschap afspoelen met water als de lijm nog nat is.

LIJM AANBRENGEN 
Voegen dienen in goede staat te zijn, droog, vrij van stof en vuil. Gelijkmatig 
aanbrengen op één van de oppervlakken. Druk terwijl de lijm nog nat is de 
oppervlakken samen en zorg met behulp van klemmen of gewichten voor een 
stevige verbinding tot de lijm gedroogd is. Dit duurt minstens 24 uur, afhankelijk van 
temperatuur en absorptievermogen van de te verlijmen oppervlakken. 

De temperatuur dient tijdens het aanbrengen van de lijm hoger te zijn dan 10°C.

VOORZORGSMAATREGELEN 
Overtollige lijm kan, indien nog nat, met een met water bevochtigde doek 
verwijderd worden.

BEWAREN  
Bewaren bij een temperatuur tussen 5 - 30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID  
12 maanden in ongeopende verpakking indien bewaard onder de juiste 
omstandigheden.

VERPAKKING 
Flacon van 5 liter - 4 in een doos 
Flacon van 1 liter - 12 in een doos

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur Wit

Verbruik (ongeveer) 200 strekkende meter per liter bij een lijmril van 3mm

Open tijd Max. 10 minuten, afhankelijk van de temperatuur.

Droogtijd 24 uur

KENMERKEN 
• Sterke hechting

• Klasse D3 NEN EN204

NORMEN 
Alle aspecten van een vloerinstallatie moeten 
voldoen aan de relevante richtlijnen voor vloeren 
van hout, houtproducten en op hout gebaseerde 
panelen en aanvullende specificaties ter plaatse.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg vóór 
gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de 
adviezen op. Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl 
of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. 
Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren.  Neem 
contact op met onze technische adviseurs om 
er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt 
gekozen en dat dit informatieblad actueel is.

Voor meer informatie over de producten 
van F. Ball of voor technisch advies kunt 
u contact opnemen met:

F. Ball and Co. Ltd. 
Churnetside Business Park 
Station Road, Cheddleton, Leek 
Staffordshire ST13 7RS   
Verenigd Koninkrijk (UK)

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361115  
Email: informatie@f-ball.nl 
www.f-ball.nl
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