


gespecialiseerde
voor de globale

F. Ball is dè markleider op het gebied van vloerlijmen en 
vloervoorbereidende producten voor vloer professionals.  
De basis voor het blijvende succes van het bedrijf  wordt 
gevormd door drie onderliggende principes die allen als doel 
hebben om tevreden klanten te maken met een optimaal 
product en een optimale beleving.

 F. Ball is toegewijd aan:

• het ontwikkelen en produceren van eersteklas producten

• het leveren van toonaangevende dienstverlening en support

• het belonen van trouwe klanten

Deze toewijding wordt ondersteund door een organisatie 
die dezelfde waarden handhaaft als toen het werd opgericht 
in 1886, toen het de lange termijn visie had om blijvende 
en trouwe partnerships op te bouwen met groothandels, 
distributeurs en klanten.

WereldWiJd bereiK, service ter plaatse

F. Ball is nog altijd een familiebedrijf  en heeft zich door 
de jaren heen ontwikkeld tot een onderneming die zijn 
producten door heel Europa en het Midden Oosten door 

middel van een netwerk van gespecialiseerde distributeurs 
levert.  Dochter maatschappij F. Ball and Co. (Asia) Pte Ltd 
in Singapore zorgt specifiek voor de klanten in Azië.

Een belangrijk grondbeginsel van F. Ball is het goed bedrijpen 
van de plaatselijke markt en in te spelen op specifieke 
behoeften, in plaats van een ‘one size fits all’ benadering.  
Het product assortiment is daarom aangepast aan de 
wensen van diverse geografische gebieden en markten.  
Informatiebladen en veel van F. Ball’s technisch informatie 
materiaal is beschikbaar in verschillende talen.

KWaliteit en prestatie

De prestaties en beleving van de producten van F. Ball 
hebben het bedrijf  de reputatie van marktleider gegeven  
in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige 
vloerlijmen, egaliseermiddelen, vochtschermen, primers en 
een groot aanbod aan gereedschappen en accessoires.  

Het voldoen aan hoge kwaliteits eisen komt ook tot uiting 
in de internationale kwaliteits programma’s  ISO 9001 en 
ISO 14001 die zijn doorgevoerd in alle aspecten van de 
organisatie.

voldoen aan behoeften

Bij het ontwerpen van nieuwe en het verbeteren van 
bestaande producten wordt nauw geluisterd naar de 
opmerkingen en terugkoppeling van gebruikers om steeds 
op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.  Producten 
worden zodanig aangepast bij veranderingen in de markt.

Het bedrijf  heeft zich bijvoorbeeld toegelegd op het 
ontwikkelen van oplosmiddelvrije producten met een lage 
emissie en het produceren van egaliseermiddelen en lijmen 
die geschikt zijn voor biologisch gevoelige omgevingen zoals 
ziekenhuizen en laboratoria.

f. ball



producten
vloeren branche

HArDE vLOErBEDEkkIngEn 
liJMen voor 

vinyl/PvC Antistatisch
Linoleum Wandbekleding
rubber geleidend

MaritieMe
vLOErSYSTEMEn

Mengen met water/vloeistoffen
verrijkt met vezels
Dikke lagen
reparatiemortels
Uitvlakmiddelen 
Egaliseermiddel voor Buiten

oplossingen
rESTvOCHT

Isolator Membrane
vochtschermen

KeuZe
tabellen

Stopgap
Egaliseermiddelen
Styccobond lijmen

toebehoren
vochtmeting
Lijm applicatie
Egaliseren
voorbereiding ondervloer
Accessoires
Primer
reinigingsmiddelen

 
ZACHTE vLOErBEDEkkIngEn
liJMen voor 

Tapijt Fixeermiddelen
Tapijttegel Tapijtlatten &
Ondertapijt Afwerkingen

 
HOUTEn vLOErBEDEkkIngEn
liJMen voor

Massief
Lamellen
Laminaat

liJMen
SPrAY

IQ Spray Systeem

streven naar ‘excellence’

De ongeëvenaarde Aanbevolen Lijm gids bevat lijmadviezen 
voor meer dan 5500 vloerbedekkingen van meer dan 200 
vooraanstaande internationale fabrikanten.  Elke aanbeveling 
is uitgebreid getest in F. Ball’s research afdeling en daarna 
goedgekeurd door de fabrikant van de desbetreffende 
vloerbedekking.

Het is deze toewijding en ditzelfde streven naar ‘excellence’ 
die F. Ball gebruikt bij het ontwikkelen van de producten 
zodat ze een optimale gebruiksvriendelijkheid hebben, 
geschikt zijn voor gebruik op diverse typen ondervloer en 
duurzaam zijn.

training en technische ondersteuning

In een speciaal gebouwd opleidingscentrum op het terrein 
van F. Ball in Staffordshire leren cursisten de grondbeginselen 
van het leggen van vloeren en het gebruik van de producten 
van F. Ball.  Bovendien kunnen ervaren professionals 
opfriscursussen volgen en de nieuwe producten die op de 
markt zijn gebracht uitproberen.

Deze ‘hands on’ training wordt ondersteund door een 
team technische adviseurs die ook voor specifieke vragen 
benaderd kunnen worden per telefoon, email en de F. Ball 
website alsook via social media.

www.f-ball.nl

egaliseerMiddelen



Lijmen voor Zachte vloerbedekkingen
tapijt
tapijttegel
ondertapijt
fixatie
tapijtlatten en afwerkingen
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Styccobond

F3LE
toepassingen

vloerlijm

Vloerbedekking Rug Type

tapijt vezel gebonden, jute, vilt, secundaire latex, schuimrubber en action back
tapijttegel Bitumen/vilt
ondertapijt rubbergranulaat  
Kurk kurk (tot 3.2mm dik)

beschrijving

Een dispersie lijm met een uitstekende natte hechting en een zeer snelle aanvangskleefkracht. 
Het is beschermd tegen biodegradatie en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarmingssystemen. 

In combinatie met Styccobond F2 kan de vloerbedekking na verloop van tijd gemakkelijk worden 
verwijderd.  Al meer dan 50 jaar de meest gebruikte vloerlijm in het verenigd koninkrijk. De lijm wordt 
voor 70% van de 5500 vloerbedekkingen in de Aanbevolen Lijm gids (rAg) geadviseerd.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken

www.f-ball.nl

Styccobond

F12
toepassingen

universele spray lijm

Vloerbedekking  Rug Type

tapijt Schuimrubber
tapijttegel Bitumen/vilt, nonwoven materiaal

beschrijving

Een universele lijm voor het plaatselijk verlijmen van tapijttegels (behalve PvC ruggen) en de randen  
van tapijten met een rubber, schuim of  vilten rug. Een brandbare rubber harslijm die bestand is tegen 
normale tapijt reinigingsmethodes.

Kenmerken

LI
JM

En
 v

O
O

r
 

Z
A

C
H

T
E 

 
v

LO
Er

BE
D

Ek
k

In
g

En

houdbaarheid  
12 maanden

open tijd
15 minuten

Kleur
Crème/geel

fixatie
met Styccobond F2

soortelijk gewicht
1.40 gemiddeld

verpakkingsgrootte
10 liter 
 

lijmkam
B1/B2

verbruik
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
30 m2

aantal per pallet
56

houdbaarheid  
12 maanden

Kleur
Licht geel

droogtijd
Ong. 20 minuten

open tijd
Ong. 30 minuten na het 
drogen van de lijm

verpakkingsgrootte
500 ml

verbruik per verpakking
3 m2 per spuitbus
Aanbrengen op beide 
vlakken

aantal per doos
12



Lijmen voor Zachte vloerbedekkingen

www.f-ball.nl

Styccobond

F30
toepassingen

tapijtnaad lijm

Vloerbedekking Rug Type

tapijt Secundaire schuimrubber met een hoge dichtheid en polyurethaan schuim

beschrijving

Een synthetische rubber/harslijm die gebruikt wordt om vezel verlies te voorkomen bij het vernaden 
van de schone snijkanten van tapijten. 
Aanbrengen met Styccobond F30 verdelings flacon (zie Toebehoren).

Kenmerken

Styccobond

F40
toepassingen

lijm met een hoge Kleefkracht voor fixatie of  
permanente verlijming
Vloerbedekking Rug Type

tapijt Synthetisch, vilt, latex, action back en geweven
onderlaag Polyethyleen, rubbergranulaat en vilt

beschrijving

Een synthetische polymeer emulsie die twee soorten verlijming biedt. Een oplosmiddelvrije, 
watergedragen lijm die opdroogt tot een transparante, permanent kleverige laag en gebruikt kan 
worden op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

twee soorten verlijming - permanente of  verwijderbare verlijming (fixeren).

permanente verlijming wordt bereikt door de vloerbedekking in de natte lijm te plaatsen. 
fixatie wordt bereikt door de lijm eerst volledig te laten drogen voordat de vloerbedekking of  het  
ondertapijt in de lijm wordt geplaatst. Tapijten of  ondertapijten kunnen na verloop van tijd worden 
opgetild zonder beduidende schade aan de vloerbedekking of  ondervloer te veroorzaken.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken

6

op basis van 
oplosmiddel
Ja

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Licht geel

open tijd
15 minuten

soortelijk gewicht
0.92 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
Ong. 40 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

Kleur
Wit

soortelijk gewicht
1.01 gemiddeld

verpakkingsgrootte
500 ml

applicatie
F30 flacon

verbruik
100 strekkende m/l 

verbruik per 
verpakking 
50 strekkende meter

aantal per doos
12

verpakkingsgrootte
15 liter
15 liter
10 liter
10 liter
  5 liter
  5 liter

lijmkam/roller
A2
vachtroller
A2
vachtroller
A2
vachtroller

verbruik
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
  60-105 m2

105-135 m2 

       40-70 m2

    70-90 m2

    20-35 m2

       35-45 m2

aantal per pallet
44
44
56
56
96
96
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Styccobond

F41
toepassingen

fixeermiddel voor tapijttegels

Vloerbedekking Rug Type

tapijttegels Bitumen/vilt, nonwoven materiaal, PvC en andere polymeer ruggen

beschrijving

Een oplosmiddelvrije, acrylpolymeer emulsie lijm die continue kleeft, om het te veel bewegen van 
tapijttegels tijdens het leggen te voorkomen. De tegel kan opgetilt en verplaatst worden zonder dat het 
enig herstelwerk vereist. niet brandbaar en bestand tegen migratie van de weekmaker.

Het fixeermiddel bevat een roestremmer dat oxidatie voorkomt wanneer het product gebruikt wordt 
op computer- of  andere metalen ondervloeren.

Het fixeermiddel is beschermd tegen biodegradatie en is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarmingssystemen.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.Kenmerken

www.f-ball.nl

Styccobond

F45
toepassingen

vinyllijm

Vloerbedekking               Rug Type

tapijt PvC
vinyl/pvc banen en tegels PvC en PvC schuim

beschrijving

Deze lijm is een co-polymeer emulsie die bestand is tegen PvC weekmakers. Het maakt geen vlekken, is 
niet brandbaar en is beschermd tegen biodegradatie.  Bestand tegen normale natte reinigingsmethodes.  
geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
Ong. 30 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

Kleur
Wit

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

verpakkingsgrootte
25 liter 
15 liter
  5 liter

lijmkam/roller
vachtroller 
vachtroller
vachtroller

verbruik
7 m2 - 20 m2 per liter 
7 m2 - 20 m2 per liter
7 m2 - 20 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
175 m2 - 500 m2

105 m2 - 300 m2 

  35 m2 - 100 m2

aantal per pallet
  24 
  40
160

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
30 minuten

Kleur
Wit

fixatie
met Styccobond F2

soortelijk gewicht
1.21 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
15 liter
  5 liter
  5 liter

lijmkam
B2
A2
B2
A2

verbruik
4 m2 per liter
4 m2 per liter
4 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
60 m2

60 m2

20 m2

20 m2

aantal per pallet
44
44
96
96
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polymeer verrijkte oplosmiddelhoudende lijm

Lijmen voor Zachte vloerbedekkingen

www.f-ball.nl

Styccobond

F52
toepassingen Vloerbedekking Rug Type

linoleum banen en tegels Jute
tapijt vezel gebonden
Kurk tegel kurk

beschrijving

voor een stugge binding. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

Styccobond

F60
toepassingen

contactlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

Wandbekleding PvC en rubber
vinyl/pvc banen en tegels Mineraal vilt, PvC schuim en PvC
linoleum banen en tegels Jute en polyester
rubber banen en tegels rubber
tapijt banen en tegels Synthetisch, schuim, vilt, vezel gebonden, PvC, action back en 
 geweven
Kurk kurk en PvC

beschrijving

Een oplosmiddelhoudende contactlijm. voornamelijk gebruikt voor het verlijmen van PvC en 
rubber wandbekleding. De lijm wordt met een plastic lijmkam of  een kwast op beide oppervlakken 
aangebracht. Snelle drogend met een open tijd van 30 minuten. Het is geschikt voor gebruik 
op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen en is bestand tegen normale natte 
reinigingsmethodes. De vorming van een ‘directe binding’ maakt het bijzonder geschikt voor 
het verticaal aanbrengen van vloerbedekkingen en muurbekledingen op trappen en muren.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Licht geel

droogtijd
Ong. 20 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

open tijd 
Ong. 30 minuten na 
het drogen van de lijm 

soortelijk gewicht
0.87 gemiddeld

verpakkingsgrootte
5 liter

1 liter

applicatie
Plastic lijmkam of  
kwast

Plastic lijmkam of  
kwast

verbruik
2 m2 per liter
op beide vlakken 
aangebracht
2 m2 per liter
op beide vlakken 
aangebracht

verbruik per 
verpakking
10 m2

   2 m2

aantal per doos
  4

12

op basis van 
oplosmiddel
Ja

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
grijs/Bruin

open tijd
30 minuten

soortelijk gewicht
1.50 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter

lijmkam
B2

verbruik
3 m2 per liter 

verbruik per 
verpakking 
45 m2

aantal per pallet
33
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Styccobond

F74
toepassingen

polyurethaan vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubberbeschrijving

Eén-delige vochtuithardende polyurethaanlijm. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet. geschikt 
voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen. Indien volledig uitgehard maakt de 
waterbestendigheid het ideaal voor binnen en buiten toepassingen in vochtige omgevingen.

Kenmerken

www.f-ball.nl

Styccobond

F84
toepassingen

twee componenten vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubberbeschrijving

Een twee componenten lijm voor het bevestigen van baan vloerbedekkingen op Stopgap Isolator Membrane 
en andere geschikte ondergronden. voor gebruik in omgevingen die blootgesteld zijn aan hoge vochtigheid. na 
uitharding is het bestand tegen water, olie en vet.Kenmerken

Styccobond

F81
toepassingen

epoxy vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubber

beschrijving

Een oplosmiddelvrij, two-delige epoxylijm. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet.  Ideaal voor 
binnen en buiten toepassingen in vochtige omgevingen. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.
getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme 
toepassingen.Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Werktijd
1 uur bij 20ºC

Kleur  
Licht Beige (gemixt)

uithardingstijd
12 uur (voetverkeer) 

houdbaarheid
9 maanden

open tijd
20-25 minuten

Kleur  
Wit

uithardingstijd
Eerste uitharding: 4-6 uur
volledige uitharding: 48-72 uur

soortelijk gewicht
1.33 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
1 uur

Kleur  
groen (gemixt)

Werktijd 
2 uur bij 20ºC

uithardingstijd
1-3 dagen bij lichte belasting
7 dagen bij normaal gebruik

verpakkingsgrootte
  5 kg
  5 kg 
  2kg
  2kg

applicatie
A2 
B2
A2 
B2

verbruik
3 m2 per kg
2 m2 per kg 
3 m2 per kg
2 m2 per kg

verbruik per verpakking
15 m2    

10 m2

 6 m2    

 4 m2

aantal per pallet
65
65
80
80

verpakkingsgrootte
7 kg

applicatie
A2 
B2
B3

verbruik per verpakking
16.5 m2 per verpakking
   10 m2 per verpakking
  8.5 m2 per verpakking

aantal per doos
2

aantal per pallet
120

verpakkingsgrootte
5 kg kit

lijmkam
A2 
B2

verbruik per verpakking
10 m2 - gladde rug
  6 m2 - Textiel of profiel rug

aantal per pallet
48
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Lijmen voor harde vloerbedekkingen
vinyl/pvc
linoleum
rubber
geleidend/anti-statisch
Wandbekleding
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Styccobond

F44
toepassingen

vinyllijm

Vloerbedekking                         Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels vilt, mineraal vilt, PvC schuim en PvC
tapijt banen en tegels Sommige PvC ruggen

beschrijving

Een oplosmiddelvrije acryl emulsie met een sterke aanvangskleefkracht, een uitstekende eindsterkte 
en een lange open tijd. Het is beschermd tegen biodegradatie en geschikt voor gebruik op de meest 
voorkomende vloerverwarmingssystemen.

In combinatie met Styccobond F2 kan de vloerbedekking na verloop van tijd gemakkelijk worden 
verwijderd. 

Om het zichtbaar zijn van lijmrillen door de vloerbedekking heen te minimaliseren, kan de lijm eerst 
worden aangebracht met een lijmkam en daarna worden uitgerold met een kortharige vachtroller. 
Deze werkwijze kan ook worden toegepast om de droogtijd te verminderen.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
1 uur

Kleur 
Crème/geel 

fixatie 
met Styccobond F2

soortelijk gewicht
1.17 gemiddeld

verpakkingsgrootte
 15 liter
 10 liter
   5 liter

   

lijmkam
A2 
A2 
A2 

verbruik
4 m2 per liter
4 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
60 m2

40 m2

20 m2

  

aantal per pallet
44
56
96

Styccobond

F5
for securing

fast-track vloerlijm voor vinyl

Vloerbedekking Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels PvC

description

Een met vezels verrijkte, sneldrogende, oplosmiddelvrije lijm voor het leggen van vinyl vloerbedekkingen 
op vloeren die snel weer ingebruik genomen moeten worden.  Door de sneldrogende eigenschappen 
kunnen vloerbedekkingen in een vroeg stadium worden geplaatst.  vinyl tegels kunnen meteen in 
de lijm worden gelegd alhoewel wordt aangeraden de lijm eerst 5 minuten te laten drogen om het 
schuiven van tegels tijdens het leggen te beperken.

characteristics

houdbaarheid open tijd Kleur soortelijk gewicht
12 maanden 90 minuten Wit 1.15 gemiddeld 

verpakkingsgrootte lijmkam verbruik verbruik 
   per verpakking aantal per pallet
10 liter A2 5.5m2 per litre 55m2 56
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Lijmen voor harde vloerbedekkingen

www.f-ball.nl

Styccobond

F46
toepassingen

drukgevoelige vinyllijm

Vloerbedekking                         Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC

beschrijving

Een oplosmiddelvrije lijm die droogt tot een permanente kleeflaag. Om het zichtbaar zijn van lijmrillen 
door de vloerbedekking heen te minimaliseren, kan de lijm eerst worden aangebracht met een lijmkam 
en daarna worden uitgerold met een kortharige vachtroller. De open tijd is onbeperkt. geschikt voor 
gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.
getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken
houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

droogtijd
Ong. 40 Minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse 

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

 
verpakkingsgrootte
15 liter
15 liter
10 liter
10 liter
  5 liter
  5 liter

lijmkam 
A2
A1
A2
A1
A2
A1

verbruik
3 m2 per liter
4 m2 per liter
3 m2 per liter
4 m2 per liter
3 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

60 m2

30 m2

40 m2

15 m2

20 m2

 

aantal per pallet
44
44
56
56
96
96

Styccobond

F45
toepassingen

vinyllijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt PvC
vinyl/pvc banen en tegels PvC en PvC schuim

beschrijving

Deze lijm is een co-polymeer emulsie die bestand is tegen PvC weekmakers. Het maakt geen vlekken, is 
niet brandbaar en is beschermd tegen biodegradatie.  Bestand tegen normale natte reinigingsmethodes.  
geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
30 minuten

Kleur 
Wit

fixatie 
met Styccobond F2

soortelijk gewicht
1.21 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
  5 liter
  

lijmkam
A2
A2

verbruik
4 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
60 m2

20 m2

aantal per pallet
44
96



Styccobond

F52
toepassingen

polymeer verrijkte oplosmiddelhoudende lijm

Vloerbedekking                         Rug Type

linoleum banen en tegels Jute
tapijt vezel gebonden, action back en jute rug
Kurk tegels kurk

beschrijving

voor een stugge binding. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

Styccobond

F48
toepassingen

vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen

pvc vloerbedekkingen, zowel banen als tegels
beschrijving

Een oplosmiddelvrije co-polymeer emulsie lijm met een hoge weerstand voor zowel hoge temperaturen als PvC 
weekmakers.  Hierdoor is het uiterst geschikt in ruimten met veel zonlicht zoals serres of  andere plaatsen met grote 
raampartijen. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
gebroken Wit

open tijd 
Tot 30 minuten

soortelijk gewicht
1.24

op basis van 
oplosmiddel
12 maanden

houdbaarheid 
12 maanden

Kleur
grijs/Bruin

open tijd 
30 minuten

 
soortelijk gewicht
1.50 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
  5 liter

lijmkam
A2
A2

verbruik
4 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per verpakking
60 m2

20 m2

aantal per pallet
44
96

verpakkingsgrootte
15 liter

lijmkam
B2

verbruik
3 m2 per liter

verbruik per verpakking
45 m2

aantal per pallet
33
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Styccobond

F54
toepassingen

linoleumlijm met hoge aanvangskleefkracht

Vloerbedekking                         Rug Type

linoleum banen en tegels Jute en polyester

beschrijving

Een oplosmiddelvrije synthetische emulsie lijm voor het verlijmen van linoleum. Het heeft een sterke 
aanvangskleefkracht en is beschermd tegen biodegradatie. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme 
toepassingen.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
20-30 minuten

Kleur
gebroken Wit

soortelijk gewicht
1.30 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
10 liter
  5 liter

lijmkam
B1, B2
B1, B2
B1, B2

verbruik
3 m2 per liter
3 m2 per liter
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

30 m2

15 m2

aantal per pallet
44
60
96



14

Lijmen voor harde vloerbedekkingen

Styccobond

F58
toepassingen

lijm voor rubber vloerbedekkingen

rubber banen en tegels

beschrijving

Een acryl emulsie lijm met hoge eindsterkte en een sterke aanvangskleefkracht. geschikt voor gebruik 
op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Crème/geel

open tijd
30 minuten

soortelijk gewicht
1.22 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
  5 liter

lijmkam
A2
A2

verbruik
3 m2 per liter
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

15 m2

aantal per pallet
44
96

Styccobond

F57
toepassingen

stroomgeleidende vinyllijm

Vloerbedekking                         Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels geleidend/antistatisch

beschrijving

Een oplosmiddelvrije, met vezels verrijkte, geleidende vinyllijm met hoge eindsterkte.
grote aanvangskleefkracht en lange open tijd. goede weerstand tegen weekmakers en beschermd 
tegen biodegradatie. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur 
grijs

open tijd
45 minuten

soortelijk gewicht
1.04 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter

lijmkam
B2

verbruik
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
60 m2

aantal per pallet
44



Styccobond

F60
toepassingen

contactlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

Wandbekleding PvC en rubber
vinyl/pvc banen en tegels Mineraal vilt, PvC schuim en PvC
linoleum banen en tegels Jute en polyester
rubber banen en tegels rubber
tapijt banen en tegels Synthetisch, schuim, vilt, vezel gebonden, PvC, action back en  
 geweven 
Kurk kurk en PvC

beschrijving

Een oplosmiddelhoudende contactlijm. voornamelijk gebruikt voor het verlijmen van PvC en 
rubber wandbekleding. De lijm wordt met een plastic lijmkam of  een kwast op beide oppervlakken 
aangebracht. Snelle drogend met een open tijd van 30 minuten. Het is geschikt voor gebruik 
op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen en is bestand tegen normale natte 
reinigingsmethodes. De vorming van een ‘directe binding’ maakt het bijzonder geschikt voor 
het verticaal aanbrengen van vloerbedekkingen en muurbekledingen op trappen en muren.Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Licht geel

droogtijd
Ong. 20 minuten
- afhankelijk van applicatie  
en omstandigheden ter 
plaatse

open tijd 
Ong. 30 minuten na 
het drogen van de lijm

soortelijk gewicht
0.87 gemiddeld

verpakkingsgrootte
5 liter

1 liter

applicatie
Plastic lijmkam of  
kwast

Plastic lijmkam of  
kwast

verbruik
2 m2 per liter
op beide vlakken 
aangebracht
2 m2 per liter
op beide vlakken 
aangebracht

verbruik per 
verpakking
10 m2

    

   2 m2

    

aantal per doos
  4

12

15

Styccobond

F61
toepassingen

sneldrogende contactlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

Wandbekleding PvC en rubber
vinyl/pvc banen en tegels Mineraal vilt, PvC schuim en PvC
linoleum banen en tegels Jute en polyester
rubber banen en tegels rubber
tapijt banen en tegels Synthetisch, schuim, vilt, vezel gebonden, PvC, action back en  
Kurk geweven kurk en PvCbeschrijving

Een sneldrogende, oplosmiddelhoudende contactlijm. De combinatie van een snelle droogtijd en een 
lange open tijd maakt het extra handig voor gebruik op trappen en treden.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Licht geel

droogtijd
Ong. 20 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

open tijd 
Ong. 30 minuten na 
het drogen van de lijm

soortelijk gewicht
0.90 gemiddeld

verpakkingsgrootte
5 liter

applicatie
Plastic lijmkam of  
kwast

verbruik
2 m2 per laag per liter 
op beide vlakken 
aangebracht

verbruik per 
verpakking
10 m2

op beide vlakken 
aangebracht

aantal per doos
4
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Lijmen voor harde vloerbedekkingen

Styccobond

F74
toepassingen

polyurethaan vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubber

beschrijving

Eén component vochtuithardende lijm. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet. geschikt 
voor gebruik op een normale vloerverwarming. Indien volledig uitgehard, maakt de waterbestendigheid 
het ideaal voor binnen en buiten toepassingen die in aanraking komen met water.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
9 maanden

open tijd
20-25 minuten

Kleur
Wit

uithardingstijd  
Eerste uitharding: 
4-6 uur 
volledige uitharding: 
48-72 uur

soortelijk gewicht
1.33 gemiddeld

verpakkingsgrootte
7 kg

applicatie
A2 
B2
B3

verbruik per 
verpakking
16.5 m2 
   10 m2         
  8.5 m2 

aantal per doos
2

aantal per pallet
120

Styccobond

F66
toepassingen

oplosmiddelvrije contactlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

Wandbekleding PvC en rubber
vinyl/pvc banen en tegels Mineraal vilt, PvC schuim en PvC
linoleum banen en tegels Jute en polyester
rubber banen en tegels rubber
tapijt banen en tegels Synthetisch, schuim, vilt, vezel gebonden, PvC, action back en
 geweven en bitumen/vilt 
Kurk kurk en PvC

beschrijving
Een oplossmiddelvrije contactlijm zonder sterke geur, geschikt voor het bevestigen op zowel verticale 
als horizontale oppervlakken. Makkelijk aan te brengen met een kwast of  een sponsje. Het heeft een 
lange open tijd en kan opnieuw geactiveerd worden door hitte.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

droogtijd
Ong. 30-40 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

open tijd 
Ong. 7 uur na het 
drogen van de lijm

soortelijk gewicht
1.08 gemiddeld

verpakkingsgrootte
5 liter
5 liter

applicatie
A1
kwast/sponsje

verbruik
5 m2 per laag per liter 
9 m2 per laag per liter
125 gestrekte meter
bij 100 mm brede lijsten

verbruik per 
verpakking
25 m2

45 m2

aantal per pallet
96
96



Styccobond

F81
toepassingen

epoxy vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubber

beschrijving

Een oplosmiddelvrijd, two-delige epoxylijm. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet en 
ideaal voor binnen en buiten toepassingen die in aanraking komen met water. geschikt voor gebruik 
op de meest voorkomende  vloerverwarmingssystemen.

getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik 
in maritieme toepassingen.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
1 uur

Kleur
groen (gemixt)

Werktijd
2 uur bij 20ºC

uithardingstijd
1 dag voor licht verkeer
3 dagen voor licht 
rijverkeer
7 dagen voor normaal 
gebruik

verpakkingsgrootte
5 kg kit

applicatie
A2 
B2

verbruik per 
verpakking
10 m2 - gladde rug 
  6 m2 - Textiel of          
  profiel rug

aantal per pallet
48
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Styccobond

F84
toepassingen

twee componenten vloerlijm

Vloerbedekking                         Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubber

beschrijving

Een twee componenten lijm ontworpen voor het bevestigen van baan vloerbedekkingen op de Stopgap 
Isolator Membrane en andere geschikte ondergronden. geschikt voor gebruik in gebieden die worden 
blootgesteld aan hoge vochtigheid. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet.

Kenmerken

www.f-ball.nl

houdbaarheid
12 maanden

Werktijd
1 uur bij 20ºC

Kleur
Licht Beige (gemixt)

uithardingstijd
12 uur (voetverkeer)

verpakkingsgrootte
  5 kg
  
  2 kg

applicatie
A2 
B2
A2
B2

verbruik
3 m2 per kg
2 m2 per kg
3 m2 per kg
2 m2 per kg

verbruik per 
verpakking
15 m2

10 m2

  6 m2

  4 m2

aantal per pallet
65
65
80
80
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Lijmen voor houten vloerbedekkingen
Massief
lamellen
laminaat

installatie van parket vloeren in luxe appartementen in londen.
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Styccobond

B90
toepassingen

universele houtlijm

Houtsoort

Massief, lamellen en laminaat: gebruikt op messing groef  verbindingen

beschrijving

PvA emulsie lijm die beschermd is tegen biodegradatie. Droogt tot een kleurloze, transparante laag. 
voor het verlijmen van planken met een messing, groef  verbinding. Waterbestendig volgens D3 van 
nEn En 204.

Kenmerken

www.f-ball.nl

Styccobond

B92
toepassingen

oplosmiddelhoudende houtlijm

Houtsoort Constructie Type

Massief Blok, mozaïek en strook
lamellen Strook

beschrijving

Een oplosmiddelhoudende houtlijm voor het installeren van een reeks aan houten vloeren. Het 
heeft een lange open tijd, zet snel en ontwikkelt een hoge bindingskracht. Het is beschermd tegen 
biodegradatie.

Kenmerken

Styccobond

B91
toepassingen

houten blok/Mozaïek vloerlijm

Houtsoort Constructie Type

Massief Blok en mozaïek
Kurkbeschrijving

Een oplosmiddelvrije lijm, licht van kleur, met een ‘romige’ consistentie die met een getande lijmkam 
dient uitgespreid te worden. Het is beschermd tegen biodegradatie en geschikt voor gebruik op de 
meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

LI
JM

En
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Ek
k

In
g

En

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Beige

open tijd   
20 Minutes

soortelijk gewicht
1.50 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

open tijd   
30 minuten

soortelijk gewicht
1.50 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

open tijd   
10 minuten

droogtijd 
24 uur

soortelijk gewicht
1.08 gemiddeld

verpakkingsgrootte
 15 kg
 15 kg
7.5 kg
7.5 kg

lijmkam
B2
B3
B2
B3

verbruik
500 g per m2

700 g per m2

500 g per m2

700 g per m2

verbruik per 
verpakking
   30 m2 
21.4 m2

   15 m2

10.7 m2

aantal per pallet
44
44
80
80

verpakkingsgrootte
  15 kg
 7.5 kg

lijmkam
B2
B2

verbruik
500 g per m2

500 g per m2

verbruik per 
verpakking
30 m2 
15 m2 

aantal per pallet
  44
160

 
verpakkingsgrootte
5 liter
1 liter

applicatie
Borstel
Borstel/Flacon

verbruik
200 strekkende
m per liter
bij 3 mm ril

verbruik per 
verpakking
1,000 strekkende meter
200 strekkende meter
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Lijmen voor houten vloerbedekkingen

www.f-ball.nl

Styccobond

B95
toepassingen

hoogwaardige houtlijm
Houtsoort Constructie Type

Kenmerken

Styccobond

B94 hout opvuller

hout                            Om barsten en voegen op te vullen voorafgaand aan de laatste schuurbeurtbeschrijving

Een opvulmiddel dat gemengd dient te worden met het houtmeel van de voorlaatste schuurbeurt. 
Specifiek voor het voorbereiden van hout voorafgaand aan de afwerking. Staat uitzetten en krimpen toe.Kenmerken

Massief Blok, mozaïek en strook
 Lamellen strook 

beschrijving

Een soepele lijm die meegaat met de natuurlijke bewegingen van een houten vloer.  Een hoogwaardige, 
één component lijm die zowel milieuvriendelijk is als makkelijk in gebruik. Oplosmiddelvrij en niet 
brandbaar, zet snel en ontwikkelt een hoge bindingskracht. Het is beschermd tegen biodegradatie en 
geschikt voor gebruik op een normale vloerverwarming.
Styccobond B95 kan rechtstreeks aangebracht worden op Stopgap F76 of  F77 vochtschermen.

houdbaarheid
9 maanden

open tijd
20 minuten

Kleur
Beige

soortelijk gewicht
1.50 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
geel

Werktijd  
15 Minutes

droogtijd 
90 minuten

soortelijk gewicht
0.85 gemiddeld

verpakkingsgrootte
  8 kg
15 kg
  8 kg
15 kg 
  1 kg worst verpakking

lijmkam
B3
B3
B11
B11 
 

verbruik per verpakking
     10 m2

18.75 m2

       8 m2

     15 m2 

            

aantal per pallet
96
48
96
48 

verpakkingsgrootte
5 liter
1 liter

applicatie
Plamuurmes
Plamuurmes

aantal per doos
4
6

1.0 m2 -2.0m2 @ 125-250mm afstanden (houdbaarheid 24 maanden)
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Styccobond

F21
toepassingen

houtlijm voor Massieve blokken

Houtsoort Constructie Type

Massief Blok (minimum 12 mm dik)

Een traditionele bitumen/rubber emulsie om te dompelen. niet brandbaar en beschermd tegen 
biodegradatie.

www.f-ball.nl

Styccobond

F33
toepassingen

sneldrogende polyurethaan lijm

Houtsoort Constructie Type

tapijtlat, Blok en randen
tapijt aluminium en
pvc-u trapneusprofielen/trims
en hout

beschrijving

Een sneldrogende polyurethaan lijm met een hoge eindsterkte, en een sneller en makkelijker alternatief  
voor de arbeidsintensieve, mechanische bevestiging van tapijtlatten.  Met een lijmpistool een smalle 
lijmril aanbrengen en de tapijtlat zit na 1 uur volledig vast.
voor oppervlakken die niet gebroken of  doordrongen kunnen worden met mechanisch 
bevestigingsmateriaal. Het kan gebruikt worden op zowel absorberende als niet absorberende 
ondervloeren zolang het artikel dat bevestigd wordt absorberend is. Bij het bevestigen van 
trapneusprofielen is een mechanische bevestiging aan te raden.
Timmeren of  schroeven is niet meer nodig en het is ook geschikt voor het vastzetten van houten 
artikelen zoals frieslijsten, randen, etc.Kenmerken

beschrijving

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
geel/Ondoorzichtig

uithardingstijd
1 uur voor absorberende en
2 uur voor niet absorberende 
oppervlakken

houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Zwart

open tijd  
30 minuten

betreden tijd 
24 uur

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

verpakkingsgrootte
310 ml

applicatie
Lijmpistool

verbruik per verpakking
40 strekkende meter bij 3 mm ril

aantal per doos
12

verpakkingsgrootte
5 liter
1 liter

applicatie
Dompelen
Dompelen

verbruik
1 m2 per kg
1 m2 per kg

verbruik per 
verpakking
15 m2

  5 m2

aantal per pallet
44
96
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spraY Lijmen
iQ spray systeem

iQ spray machine gebruikt in reebok stadium, bolton.

IQ spray Machine
beschrijving

Een verplaatsbare, elektrische spray machine met een capaciteit van meer dan 2 liter lijm per minuut. De machine 
is geschikt voor een 20 liter verpakking en heeft een slang van 15 meter lang waardoor de machine op een afstand 
kan worden geplaatst tijdens gebruik. De lans is licht in gewicht.

Ideaal voor snelle verlijming van vloerbedekking, sneller dan de traditionele methodes. Het bedekt ongeveer 200 m² 
in 15 minuten. De machine gebruikt 100% van de lijm en hoeft niet dagelijks gereinigd te worden. De lijm is verpakt 
in vierkante, kartonnen dozen met een plastic binnenzak voor het makkelijk stapelen. na gebruik zijn de dozen 
inklapbaar en zodoende makkelijk te recycleren.

Kenmerken

pomp capaciteit
2.27 liter per minuut 

slanglengte
15 meter 

lanslengte
0.90 meter 

stroom 
115v AC

www.f-ball.nl



iQ spray machine gebruikt in reebok stadium, bolton.
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Styccobond

S910

Styccobond

S931
toepassingen

spraybare primer

absorberend Beton, zand/cement dekvloer, multiplex, hardboard en spaanplaat
beschrijving

Een acryl primer ontworpen om de hechting van Stopgap egaliseermiddelen te bevorderen.
Kenmerken

Styccobond

S930
toepassingen

drukgevoelige spraybare vinyllijm

vinyl stroken en tegels
beschrijving

Een oplosmiddelvrije, acrylpolymeer emulsie ontworpen voor het bevestigen van vinyl banen en tegels.

Kenmerken

spraybare tapijtlijm
Vloerbedekking  Rug Type

tapijt Jute, secundaire ruggen, hars, latex en schuimrubber ruggen
beschrijving

Een oplosmiddelvrije, synthetisch rubber/hars, hoogwaardige spray lijm met een uitstekende natte grip en een 
hoge aanvangskleefkracht. Beschermd tegen biodegradatie en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarming.

Kenmerken

www.f-ball.nl

Styccobond

S920
toepassingen

spraybaar tapijt fixeermiddel
Vloerbedekking  Rug Type

tapijttegels Bitumen/vilt, nonwoven materialen, PvC en andere polymeer ruggen

beschrijving

Een oplosmiddelvrije acrylpolymeer emulsie lijm ontworpen om een permanent kleverige laag te vormen om het 
bewegen van losliggende tegels door normaal verkeer te voorkomen. Indien nodig kunnen tegels makkelijk worden 
opgetild en verplaatst. Het fixeermiddel blijft ontvankelijk op de ondervloer waardoor tegels makkelijk kunnen 
worden verplaatst zonder dat het enige herstellingen vereist. Het is beschermd tegen biodegradatie en geschikt 
voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

toepassingen

SP
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Y
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En

houdbaarheid
12 maanden

open tijd  
15 minuten

Kleur  
Crème/geel

Werktijd
10-15 minuten

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd 
30 minuten

Kleur
Wit

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
40 minuten

Kleur
Wit

houdbaarheid
12 maanden

applicatie
IQ Spray Machine met 
619 Precisie Applicator

Kleur
geel

verpakkingsgrootte
20 liter

verbruik
10 m2 per liter

verpakkingsgrootte
20 liter

applicatie
IQ Spray Machine met 
631 Precisie Applicator

verbruik
5 m2 per liter

verbruik per verpakking
100 m2

aantal per pallet
36

verpakkingsgrootte
20 liter

applicatie
IQ Spray Machine met 
619 Precisie Applicator

verbruik
20 m2 per liter

verbruik per verpakking
400 m2

aantal per pallet
36

verpakkingsgrootte
20 liter

applicatie
IQ Spray Machine met 
627 Precisie Applicator

verbruik
5-6 m2 per liter

verbruik per verpakking
120 m2

aantal per pallet
36

verbruik per verpakking
Ong. 200 m²

aantal per pallet
36



MaritieMe vloersystemen
getest volgens de normen van de internationale Maritieme organisatie en 
goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

Styccobond

F3LE
toepassingen

vloerlijm

Vloerbedekking  Rug Type

tapijt      vezel gebonden, jute, vilt, secundaire latex, schuimrubber en action back
tapijttegel      Bitumen/vilt
ondertapijt      rubbergranulaat  
Kurk      kurk (tot 3.2 mm dik)

beschrijving

Een dispersie lijm met een uitstekende hechting en een zeer snelle aanvangskleefkracht. Het is beschermd tegen 
biodegradatie en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen. 

Met meer dan 50 jaar toepassing in het Uk is het nu erkend als de Uk’s meest gebruikte vloerlijm.  Het beheerst 
ongeveer 70% compatibiliteit met de 5 500 vloerbedekkingen in de Aanbevolen Lijmen gids.

USCg: 164.112/1121/WCL MED0418

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
15 minuten

Kleur
Crème

soortelijk gewicht
1.40 gemiddeld

verpakkingsgrootte
 15 liter
 10 liter
   5 liter

 

lijmkam
B2
B2
B2

verbruik 
3 m2 per liter
3 m2 per liter
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
 45 m2

 30 m2

 15 m2

   

aantal per pallet
  44
  60
  96
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verpakkingsgrootte
15 liter
15 liter
10 liter
10 liter
  5 liter
  5 liter

lijmkam/roller
A2 
vachtroller
A2
vachtroller
A2
vachtroller

verbruik
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter
4-7 m2 per liter (4 m2)
7-9 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
  60-105 m2

105-135 m2 

       40-70 m2

    70-90 m2

    20-35 m2

       35-45 m2

aantal per pallet
44
44
60
60
96
96

www.f-ball.nl
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Styccobond

F40
toepassingen

lijm met een hoge Kleefkracht voor fixatie en 
permanente verlijming
Vloerbedekking Rug Type

tapijt Synthetisch, vilt, latex, action back en geweven
onderlaag Polyethyleen, rubbergranulaat en vilt

beschrijving

Een synthetische polymeer emulsie ontworpen om een dubbel bindings systeem te voorzien. Een oplosmiddelvrije, 
watergedragen lijm die droogt tot een transparante, permanent kleverige laag en gebruikt kan worden op de meest 
voorkomende vloerverwarmingssystemen.

twee soorten verlijming permanente verlijming of  verwijderbaar (fixeren).

permanente verlijming wordt bereikt door de vloerbedekking in de natte lijm te plaatsen.

fixatie wordt bereikt door de lijm volledig te laten drogen alvorens de vloerbedekking of  ondertapijt in de lijm te 
plaatsen. Staat toe dat geschikte tapijten of  ondertapijten kunnen worden opgetilt zonder beduidende schade aan 
de vloerbedekking of  ondervloer te veroorzaken.

USCg: 164.112/1121/WCL MED0393Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
Ong. 40 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

Kleur
Wit

soortelijk gewicht
1.01 gemiddeld

25

Queen Mary 2 luxe ocean cruise liner
Styccobond

F41
toepassingen

fixeermiddel voor tapijttegels

Vloerbedekking Rug Type

tapijttegels Bitumen/vilt, nonwoven materiaal, PvC en andere polymeer ruggen

beschrijving

Een oplosmiddelvrije, acrylpolymeer emulsie lijm ontworpen om een permanent kleverige laag te 
vormen om het bewegen van losliggende tapijttegels te voorkomen. Het staat toe om de tegel op te 
tillen en te verplaatsen zonder dat het enige herstellingen vereist. niet brandbaar en bestand tegen 
migratie van de weekmaker.

Het fixeermiddel bevat een roestremmend element, dat oxidatie voorkomt wanneer het product 
gebruikt wordt op metalen ondervloeren.

Het fixeermiddel is beschermd tegen biodegradatie en is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarmingssystemen.  USCg: 164.112/1121/WCL MED0406

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
Ong. 30 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

Kleur
Wit

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

verpakkingsgrootte
25 liter 
15 liter
  5 liter

lijmkam/roller
vachtroller 
vachtroller
vachtroller

verbruik
7 m2 - 20 m2 per liter 
7 m2 - 20 m2 per liter
7 m2 - 20 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
175 m2 - 500 m2 

105 m2 - 300 m2 

  35 m2 - 100 m2

aantal per pallet
  24 
  40
160



Styccobond

F44
MaritieMe vloersystemen
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toepassingen

vinyllijm
Vloerbedekking Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels vilt, mineraal vilt, PvC schuim en PvC
tapijt banen en tegels Sommige PvC ruggenbeschrijving

Een oplosmiddelvrije acryl emulsie ontworpen voor een sterke aanvangskleefkracht met een uitstekende eindsterkte 
en een lange open tijd.  Het is beschermd tegen biodegradatie en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarmingssystemen.
Om het risico op het doortekenen van lijmrillen te voorkomen, kan de lijm eerst worden aangebracht met een 
lijmkam en daarna worden uitgerold met een kortharige vachtroller. Deze werkwijze kan ook worden toegepast om 
de droogtijd te verminderen.  USCg ref: 164.112/1121/WCL MED0400

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
1 uur

Kleur
Crème/geel

release bond 
Styccobond F2

soortelijk gewicht
1.17 gemiddeld

verpakkingsgrootte
 15 liter
 10 liter
   5 liter

lijmkam
A2 
A2 
A2 

verbruik 
4 m2 per liter
4 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
60 m2

40 m2

20 m2

aantal per pallet
  44
  60
  96

Styccobond

F54
toepassingen

linoleumlijm met hoge aanvangskleefkracht
Vloerbedekking Rug Type

linoleum banen en tegels Jute en polyester
beschrijving

Een oplosmiddelvrije synthetische emulsie lijm voor het verlijmen van linoleum. Het heeft een sterke 
aanvangskleefkracht en is beschermd tegen biodegradatie. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.  USCg ref: 164.112/1121WCL MED0395

Kenmerken

Styccobond

F46
toepassingen

drukgevoelige vinyllijm
Vloerbedekking Rug Type

vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
beschrijving

Een oplosmiddelvrije lijm die droogt tot een permanente kleeflaag. Om het risico op het doortekenen van 
lijmrillen te voorkomen, kan de lijm eerst worden aangebracht met een lijmkam en daarna worden uitgerold 
met een kortharige vachtroller. De open tijd is onbeperkt. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen.  USCg ref: 164.112/1121/WCL MED0401Kenmerken
houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

droogtijd
Ong. 40 Minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse 

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

houdbaarheid
12 maanden

open tijd
20-30 minuten

Kleur
gebroken Wit 

soortelijk gewicht
1.30 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
15 liter
10 liter
10 liter
  5 liter
  5 liter

lijmkam
A2
A1
A2
A1
A2
A1

verbruik 
3 m2 per liter
4 m2 per liter
3 m2 per liter
4 m2 per liter
3 m2 per liter
4 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

60 m2

30 m2

40 m2

15 m2

20 m2

aantal per pallet
44
44
60
60
96
96

verpakkingsgrootte
15 liter
10 liter
  5 liter

lijmkam
B1, B2
B1, B2
B1, B2

verbruik
3 m2 per liter
3 m2 per liter
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

30 m2

15 m2

aantal per pallet
44
60
96
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lijm voor rubber vloerbedekkingen

Styccobond

F81
toepassingen

epoxy vloerlijm
Vloerbedekking Rug Type

tapijt en kunstgras vezel gebonden, PvC en latex
vinyl/pvc banen en tegels PvC schuim en PvC
rubber banen en tegels rubber

www.f-ball.nl

beschrijving
Een oplosmiddelvrijd, two-delige epoxylijm. na uitharding is het bestand tegen water, olie en vet en ideaal voor 
binnen en buiten toepassingen die in aanraking komen met water. geschikt voor gebruik op de meest voorkomende  
vloerverwarmingssystemen.

USCg ref: 164.112/1121/WCL MED0402Kenmerken
houdbaarheid
12 maanden

open tijd
1 uur

Kleur  
groen (gemixt)

Werktijd 
2 uur bij 20ºC

uithardingstijd
1 dag voor licht verkeer
3 dagen voor licht 
rijverkeer
7 dagen voor normaal 
gebruik

verpakkingsgrootte
5 kg kit

lijmkam
A2 
B2

verbruik per 
verpakking
10 m2 - gladde rug
  6 m2 - Textiel of  
profiel rug

aantal per pallet
48

27

toepassingen

rubber banen en tegels
beschrijving

Een acryl emulsie lijm ontworpen voor een sterke aanvangskleefkracht met een uitstekende eindsterkte. geschikt 
voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

USCg: 164.112/1121/WCL MED0394Kenmerken
houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Crème/geel

open tijd
30 minuten

soortelijk gewicht
1.22 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
  5 liter

lijmkam
A2
A2

verbruik
3 m2 per liter
3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

15 m2

aantal per pallet
44
96

toepassingen

oplosmiddelvrije contactlijm
Vloerbedekking                         Rug Type

Wandbekleding PvC en rubber
vinyl/pvc banen en tegels Mineraal vilt, PvC schuim en PvC
linoleum banen en tegels Jute en polyester
rubber banen en tegels rubber
tapijt banen en tegels Synthetisch, schuim, vilt, vezel gebonden, PvC, action back en
 geweven en bitumen/vilt 
Kurk kurk en PvCbeschrijving
Een oplossmiddelvrije contactlijm zonder sterke geur, geschikt voor het bevestigen op zowel verticale als horizontale 
oppervlakken. Makkelijk aan te brengen met een kwast of  een sponsje. Het heeft een lange open tijd en kan 
opnieuw geactiveerd worden door hitte.
USCg ref: 164.112/1121/WCL MED0404Kenmerken
houdbaarheid
12 maanden

Kleur
Wit

droogtijd
Ong. 30-40 minuten
-afhankelijk van applicatie en 
omstandigheden ter plaatse

open tijd 
Ong. 7 uur na het 
drogen van de lijm

soortelijk gewicht
1.08 gemiddeld

verpakkingsgrootte
5 liter
5 liter
5 liter

applicatie
A1
kwast /sponsje
A1

verbruik
5 m2 per laag per liter 
9 m2 per laag per liter
125 gestrekte meter
bij 100 mm brede lijsten

verbruik per 
verpakking
25 m2

45 m2

aantal per pallet
96
96
96

Styccobond

F66

Styccobond

F58



MaritieMe vloersystemen
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toepassingen

egaliseermiddel verrijkt met vezels

aanmaken met Water
type ondervloer Multiplex en staal

beschrijving

stopgap 700 poeder gemixt met Water
Sneldrogend, flexibel egaliseermiddel verrijkt met vezels voor veerkrachtige ondergronden en staal voorafgaand aan 
het installeren van zachte en harde vloerbedekkingen. Het is uitermate geschikt voor gebruik op stalen dekken zoals 
bemannings en passagierszone’s in maritieme en offshore accommodatie faciliteiten. Het is zelf-uitvloeiend en kan 
aangebracht worden in laagdiktes tussen 2-10 mm in één applicatie.
getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 (IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.

USCg: 164.106/1121/WCL MED0389Kenmerken

Superflex
StoPGAP

700

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

droogtijd
3 uur 

beloopbaar na
60 minuten

Mengverhouding
20 kg zak met 5 liter 
leidingwater

verpakkingsgrootte
20 kg 

Mengen Met
Water

laagdikte
2 - 10 mm

verbruik per 
verpakking
4.8 m2 bij 3 mm

aantal per pallet
50

toepassingen

vloeistof

voor absorberende en niet absorberende ondervloeren. voor gebruik met Stopgap green Bag Poeder.

Kenmerken

StoPGAP

114

houdbaarheid
12 maanden 

Mengverhouding
5 liter per 25 kg poeder

verpakkingsgrootte
5 liter

aantal per doos
4

aantal per pallet
160

toepassingen

universeel egaliseermiddel

aanmaken met Stopgap 114 vloeistof
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar voor vloeren met lichte tot zware belasting

beschrijving
Stopgap green Bag is een universeel snelafbindend egaliseermiddel ter voorbereiding van vloeren met lichte tot 
zware belasting voordat een nieuwe vloerbedekking wordt gelegd. Het is geschikt voor gebruik op stalen dekken 
zoals bemannings en passagierszone’s in maritieme en offshore accommodatie faciliteiten. 
Het is zelf-uitvloeiend en kan worden aangebracht in laagdiktes tussen 3-15 mm in één applicatie. 
gemengd met Stopgap 114 vloeistof  is het getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 
(IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.

USCg: 164.106/1121/WCL MED0403Kenmerken

StoPGAP

grEEn BAg

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

droogtijd
bij 3 mm dikte:
12 uur (absorberend) 
24 uur (niet absorberend)

beloopbaar na
90 minuten

Mengverhouding
25 kg zak met: 5 liter 
114 vloeistof

aantal per pallet
50

aggregaat
12.5 kg

verpakkingsgrootte
25 kg 

Mengen Met
Stopgap 114 vloeistof

laagdikte
3-15 mm

verbruik per verpakking
5.0 m2 bij 3 mm
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egaliseermiddel verrijkt met vezels

www.f-ball.nl

toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar voor vloeren met lichte tot middelzware belasting

beschrijving

stopgap 1050 poeder gemixt met Water
Met vezels verrijkt egaliseermiddel dat een aanzienlijke vermindering in gewicht biedt.  Toepasbaar op stalen 
dekken voorafgaand aan het installeren van veerkrachtige en textiele vloerbedekkingen. Op stalen dekken is het 
voornamelijk bedoeld voor gebruik op vloeren met lichte belasting zoals bemannings- en passagierszone’s in 
maritieme en offshore accomodatie faciliteiten. Het is zelf-uitvloeiend en kan aangebracht worden in laagdiktes 
tussen 3-30 mm. 
getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 (IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.

USCg: 164.106/1121/WCL MED0405Kenmerken

StoPGAP

1050 lichtgewicht egaliseermiddelLite

houdbaarheid
9 maanden

primer
Stopgap P131

droogtijd
24 uur 

beloopbaar na
2 uur

Mengverhouding
11 kg zak met 5 liter  
schoon water

verpakkingsgrootte
11 kg 

Mengen Met
Water

laagdikte
3 - 30 mm

verbruik per 
verpakking
4.4 m2 bij 3 mm

aantal per pallet
50

toepassingen

vloeistof

Kenmerken

StoPGAP

1200

StoPGAP

1200
toepassingen

beschrijving

Kenmerken

Pro

29

aanmaken met 1200 vloeistof
type ondervloer Absorberend en niet absorberend

stopgap 1200 poeder gemengd met 1200 vloeistof
Een sneldrogend, uit twee delen bestaand egaliseermiddel voor de voorbereiding van onbeschadigde binnenvloeren.  
Op stalen dekken is het voornamelijk bedoeld voor gebruik op vloeren met lichte tot gemiddelde belasting zoals 
bemannings- en passagierszone’s in maritieme en offshore accomodatie faciliteiten. 
Het is zelf-uitvloeiend en kan aangebracht worden in laagdiktes tussen 2-10 mm in één applicatie. 
gemengd met Stopgap 1200 vloeistof  is het getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie 2010 FTPC 
Deel 5 (IMO res. MSC 307(88)) en Annex 2, Item 2.2.

USCg: 164.106/1121/WCL MED0390

houdbaarheid primer verwerkingstijd beloopbaar na Mengverhouding 
6 maanden Stopgap P131 15 - 20 minuten 60 minuten 20kg zak met 5 liter  
    1200 vloeistof  

verpakkingsgrootte Mengen met laagdikte verbruik per verpakking aantal per pallet 
20kg 1200 vloeistof   2-10mm 5.0m2 bij 2-3mm 50

hoogwaardig egaliseermiddel

voor gebruik met stopgap 1200 poeder

houdbaarheid Mengverhouding verpakkingsgrootte aantal per doos aantal per pallet
12 maanden 5 liter met 20kg poeder 5 liter 4 160



alle f. ball egalisatie, reparatie en uitvlakkingsmiddelen 
voldoen aan de eMicode ec1 plus (zeer lage emissie) en ce normen.

egalisatie en uitvlaK middelen
acryl
Water
reparatiemortel
uitvlakmiddel
egaliseermiddel voor buiten gebruik
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toepassingen

universeel egaliseermiddel

aanmaken met Stopgap 114 vloeistof  of  Stopgap 128 vloeistof
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar voor vloeren met lichte tot zware belasting

beschrijving

Stopgap green Bag is een sneldrogend universeel egaliseermiddel. Het is geschikt voor gebruik in gebieden met 
lichte tot zware belasting voor het voorbereiden van degelijke ondervloeren voorafgaande aan de installatie van 
nieuwe vloerbedekkingen. Het is geschikt voor gebruik in klinish en biologisch gevoelige gebieden zoals ziekenhuizen, 
laboratoria etc.

Stopgap green Bag kan ook aangebracht worden over absorberend, oneffen beton en zand/cement dekvloeren 
voorafgaand aan een Stopgap vochtscherm of  Stopgap Isolator Membrane.
Het heeft goede vloei-eigenschappen en is geschikt voor laagdikten tussen 3-15mm (ongevuld) in één applicatie. 
gemengd met Stopgap 114 vloeistof  is het getest volgend de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 
(IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.Kenmerken

www.f-ball.nl
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houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131
of  Stopgap P121

droogtijd
bij 3 mm dikte: 12 uur 
(absorberend)
24 uur (niet absorberend)

beloopbaar na
90 minuten

Mengverhouding
25 kg zak met: 5 liter
114 of  128 vloeistof

aantal per pallet
50

aggregaat
12.5 kg

verpakkingsgrootte
25 kg ongevulde mix 
25 kg gevulde mix

Mengen Met
Stopgap 114 of 128 vloeistof
Stopgap 114 of 128 vloeistof

laagdikte
3 - 15 mm
tot 20 mm

verbruik per verpakking
5.0 m2 bij 3 mm
1.0 m2 bij 20 mm
(gevulde mix)

toepassingen

voor absorberende en niet absorberende ondervloeren. voor gebruik met Stopgap green Bag Poeder.

Kenmerken

vloeistof

StoPGAP

114

toepassingen

Absorberende en niet absorberende ondervloeren met primer Stopgap P131 (zie informatieblad).  
voor gebruikt met Stopgap green Bag Poeder.

Kenmerken

vloeistof

StoPGAP

128

houdbaarheid
12 maanden 

Mengverhouding
5 liter per 25 kg poeder

verpakkingsgrootte
5 liter

aantal per doos
4

aantal per pallet
160

houdbaarheid
12 maanden 

Mengverhouding
5 liter per 25 kg poeder

verpakkingsgrootte
5 liter

aantal per doos
4

aantal per pallet
160
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egalisatie en uitvlaKmiddelen

www.f-ball.nl

Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend
toepasbaar voor vloeren met lichte tot middelzware belasting

beschrijving

stopgap red bag poeder gemengd met Water
Een zelf  uitvloeiend egaliseermiddel dat gemengd wordt met water. Het poeder is een mengsel van zand, cement 
en organische polymeren dat gemengd met water glad, dicht oppervlak vormt. geschikt voor absorberende 
ondervloeren en voor biologisch kwetsbare omgevingen.

Stopgap red Bag is voor vloeren met lichte tot gemiddelde belasting en kan gebruikt worden op de meest 
voorkomende vloerverwarmingen.  Het kan aangebracht worden met een laagdikte van maximum 6 mm (ongevuld),  
minimum 3 mm, en kan op afschot worden verwerkt. Het kan met Stopgap graded Aggregate worden gemengd 
om grotere laagdikten te verkrijgen.

Kenmerken

StoPGAP

rED BAg
toepassingen

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

beloopbaar na
3 uur

droogtijd
24 uur

Mengverhouding
25 kg zak met 5 liter 
schoon water

verpakkingsgrootte
25 kg ongevuld 
25 kg gevuld

aggregaat
-
12.5 kg

verbruik per 
verpakking
4.8 m² bij 3 mm
1.9 m² bij 10 mm

laagdikte
3 - 6 mm
tot 10 mm

Mengen Met
Water

aantal per pallet
50
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Kenmerken

www.f-ball.nl

toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar voor vloeren met lichte tot zware belasting.

beschrijving

stopgap fast-track 30 poeder gemengd met Water 
Stopgap Fast-Track 30 is een sneldrogend, zelf  nivellerend egaliseermiddel ontwikkelt volgens de laatste 
ontwikkelingen in de cementtechnologie. Het is geschikt voor gebruik in gebieden met lichte tot zware belasting 
voor het voorbereiden van degelijke absorberende en niet absorberende ondervloeren voorafgaande aan de 
installatie van nieuwe vloerbedekkingen.

Met Fast-Track 30 kunnen zowel harde als zachte vloerbedekkingen al worden geïnstalleerd in 45 minuten bij 
20°C.

StoPGAP

30 Fast-Track
snelafbindend sneldrogend egaliseermiddel

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131 of
Stopgap P121

beloopbaar na
30 minuten

droogtijd
gemiddeld 45 
minuten bij 20°C

Mengverhouding
16 kg zak met 4 liter 
leidingwater

verpakkingsgrootte
16 kg 

Mengen Met
Water

laagdikte
2 - 10 mm

verbruik per 
verpakking
5.6 m2 bij 2 mm

aantal per pallet
50
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egalisatie en uitvlaKmiddelen
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toepassingen

aanmaken met Stopgap 200 Acryl vloeibaar
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar op vloeren met lichte tot zware belasting.

beschrijving

stopgap 200 poeder gemengd met stopgap 200 acryl vloeistof
Een snelafbindend acryl egaliseermiddel voor zowel absorberende als niet absorberende ondervloeren. 
Stopgap 200 Acryl vloeistof  is proteïnevrij waardoor het geschikt is voor gebruik in biologisch kwetsbare 
omgevingen.  Het kan aangebracht worden met een laagdikte van maximum 15 mm (ongevuld) en minimum 3 mm.  
Stopgap 200 kan op afschot verwerkt worden.

Kenmerken

StoPGAP

200 acryl egaliseermiddelSmooth

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131
of  Stopgap P121

droogtijd
bij 3 mm dikte: 6 uur 
(absorberend)
12 uur (niet absorberend)

beloopbaar na
90 minuten

Mengverhouding
25 kg zak met 5 liter
Stopgap 200 Acryl vloeistof

aantal per pallet
50

verpakkingsgrootte
25 kg ongevulde mix 
25 kg gevulde mix

aggregaat
-
12.5 kg

laagdikte
2 - 15 mm
tot 20 mm

verbruik per verpakking
4.8 m2 bij 3 mm
1.3 m2 bij 15 mm
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toepassingen

om te gebruiken met Alleen met Stopgap 200 Poeder

Kenmerken

StoPGAP

200 acryl vloeistof

houdbaarheid
12 maanden

Mengverhouding
5 liter met 25 kg 
poeder

verpakkingsgrootte
5 liter

aantal per doos
4

aantal per pallet
160

toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar op vloeren met lichte tot zware belasting.beschrijving

stopgap 300 poeder gemengd met Water
Een snel uithardend, egaliserend uitvlakmiddel, gemengd met water. Het is ontworpen voor gebruik op zowel 
absorberende als niet absorberende ondervloeren binnenshuis, voor gebieden die onderdanig zijn aan zware 
belasting.
De onderlaag heeft uitstekende egaliserende eigenschappen waardoor het zowel door middel van een mechanische 
pomp kan worden aangebracht als door traditionele mengmethodes. Het is proteïnevrij waardoor het geschikt is 
voor gebruik in clinisch en biologisch gevoelige gebieden. voor een dikte van meer dan 10 mm is Stopgap graded 
Agregate aanbevolen.Kenmerken

www.f-ball.nl

StoPGAP

300 Zelf-uitvloeiend egaliseermiddelHD

toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar op vloeren met lichte tot zware belastingbeschrijving

stopgap 400 poeder gemengd met Water
Een proteïnevrij poeder dat gemengd met water gebruikt wordt voor het repareren en maken van binnenvloeren, 
treden en trappen. Het mengsel klinkt niet in en is snel afbindend waardoor het ideaal is voor het maken van 
hellingen. Het kan op afschot worden verwerkt en in combinatie met Stopgap graded Aggregate is het toepasbaar 
voor dikkere lagen. verpakt in een hersluitbare emmer.

Kenmerken

StoPGAP

400 snel-uithardende reparatiemortelRepair

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131
of  Stopgap P121

droogtijd
bij 3 mm dikte: 6 uur 
(absorberend)
12 uur (niet 
absorberend)

beloopbaar na
90 minuten

Mengverhouding
25 kg zak met 5.5 
liter leidingwater

houdbaarheid
9 maanden

primer
Stopgap P131

Werktijd
10 - 15 minuten

beloopbaar na
20-30 minuten

Mengverhouding
3-4 delen poeder met
1 deel schoon water

Ongevuld 2-20 mm  gevuld 20-50 mm

(volume)

verpakkingsgrootte
25 kg ongevulde mix 
25 kg gevulde mix

aggregaat
-
12.5 kg

Mengen Met 
Water
Water

laagdikte
2 - 15 mm
tot 20 mm

verbruik per 
verpakking
5.0 m2 bij 3 mm
1.3 m2 bij 15 mm

aantal per pallet
50

verpakkingsgrootte
Emmer van12 kg
 

aggregaat
-

Mengen Met 
Water

laagdikte
  3 mm

verbruik per 
verpakking
2.5 m2

aantal per pallet
56
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egalisatie en uitvlaKmiddelen
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toepassingen

aanmaken met   Water
type ondervloer   Absorberend

beschrijving

stopgap 500 Micro-coat poeder gemengd met Water
Een sneldrogend uitvlakmiddel dat met water gemengd wordt en met een spaan wordt aangebracht.  Een primer 
is niet noodzakelijk. Stopgap 500 zorgt voor een gelijkmatig oppervlak en is stoffeerbaar in 25 minuten. verpakt in 
een hersluitbare emmer.

Kenmerken

StoPGAP

500 uitvlakmiddelMicro

houdbaarheid
9 maanden

primer
niet nodig

Werktijd
15-20 minuten bij 20ºC

droogtijd 
25 minuten

Mengverhouding
2 delen poeder met
1 deel schoon water

verpakkingsgrootte
Emmer van12 kg

Mengen Met 
Water

verbruik per 
verpakking
50 m2

aantal per pallet
44

StoPGAP

600
toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
Om te gebruiken onder Stopgap 200, 300, 800 of  Stopgap 1200 Pro.beschrijving

stopgap 600 poeder gemengd met Water
Een met water gemengd egaliseermiddel voor het snel en kostenbesparend verhogen van vloerniveaus. kan met 
een pomp worden verwerkt. Stopgap 600 is maatvast en sneldrogend. Het dient te worden afgedekt met Stopgap 
200, Stopgap 300, Stopgap 800 Wearcoat of  Stopgap 1200 Pro.
voor laagdiktes van minimaal 5 mm tot maximaal 50 mm, om een degelijke basis te vormen. Per dag kan er 
gemiddeld 900 m² Stopgap 600 verpompt worden met een dikte van 5 mm van. geschikt voor zowel absorberende 
als niet absorberende ondergronden.Kenmerken

egaliseermiddel voor dikke lagenBase

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

droogtijd
6-24 uur

beloopbaar na
3 uur

Mengverhouding
25 kg zak met 4 - 4.5 
liter leidingwater

verpakkingsgrootte
25 kg zak 

Mengen Met 
Water

laagdikte
5 - 50 mm

verbruik per 
verpakking
2.8 m2 bij 5 mm

aantal per pallet
50
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toepassingen

beschrijving

Kenmerken

StoPGAP

460 snelle reparatiemortelExterior Repair
aanmaken met   Water
type ondervloer   Absorberend en niet absorberend

stopgap 460 poeder gemengd met water 
Een sneldrogende mortel voor het repareren van buitenvloeren voordat STOPgAP 850 wordt aangebracht, 
of  voor binnenvloeren onder een STOPgAP vochtscherm.   Het is specifiek voor vochtige omgevingen en kan 
gebruikt worden voor niet-structurele reparaties aan betonnen constructies zoals egalisaties, betonnen tegels, 
balkonranden, traptreden en stootborden.  Door de vormvastheid is het ook geschikt voor het maken van 
hellende op-en afritten. 
STOPgAP 460 kan worden gebruikt voor laagdiktes tussen 3-50mm. 

houdbaarheid primer droogtijd  beloopbaar na Mengverhouding (volume) 
9 maanden niet nodig 10-15 minuten  60 minuten 3-4 delen poeder met 
     1 deel schoon water
verpakkingsgrootte Mengen Met  laagdikte  verbruik per verpakking aantal per pallet 
Emmer van 10kg Water 3 - 20 mm  2.3m2 at 3mm 56 
 gevuld  20 - 50mm  0.22m2 at 50mm

(volume)
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StoPGAP

700
toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Multiplex en staalbeschrijving

stopgap 700 poeder gemengd met Water
Sneldrogend, flexibel egaliseermiddel verrijkt met vezels. Te gebruiken op veerkrachtige ondergronden en staal. 
STOPgAP 700 is ontwikkeld volgens de laatste ontwikkelingen in cement en polymeer technologie, waardoor 
een nieuwe vloerbedekking al in een vroeg stadium geplaatst kan worden. geschikt op diverse typen ondervloer.  
Aanbrengen met een laagdikte tussen 2-10 mm. Dankzij de zeer sneldrogende eigenschappen is het stoffeerbaar 
in 3-4 uur.
getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 (IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.Kenmerken

egaliseermiddel verrijkt met vezelsSuperflex

StoPGAP

800
toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar op vloeren met lichte tot zware belastingbeschrijving

stopgap 800 poeder gemengd met Water
Zelf-uitvloeiend commerciëel en industriëel egaliseermiddel voor het verbeteren en renoveren van bestaande 
binnenvloeren. Het is proteïnevrij, vormvast en geschikt voor laagdikten tussen 5-15 mm. Om het vloeroppervlak te  
beschermen tegen water en andere vloeistoffen kan de egalisatie behandeld worden met Stopgap Seal (zie onder) 
of  een in water dispergeerbare epoxy verf/coating.
Stopgap 800 kan ook verpompt worden tot 1000 m² per dag, afhankelijk van mankracht, laagdikte en materieel.

Kenmerken

egaliseermiddel als eindlaagWearcoat

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

droogtijd
3 uur

beloopbaar na
60 minuten

Mengverhouding
20 kg zak met 5 liter 
leidingwater

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131

Mengverhouding
25 kg zak met 4.75 
liter schoon water 

beloopbaar na
90 minuten

verpakkingsgrootte
20 kg 

Mengen Met 
Water

laagdikte
2 - 10 mm

verbruik per 
verpakking
4.8 m2 bij 3 mm

aantal per pallet
50

verpakkingsgrootte
25 kg 

Mengen Met 
Water

laagdikte
5-15 mm

verbruik per 
verpakking
3.0 m2 bij 5 mm

aantal per pallet
50

StoPGAP

SEAL
toepassingen

voor gebruik op stopgap 800 Wearcoat

Hygiënische en beschermende coating voor gebruik op Stopgap 800 Wearcoat.

beschrijving

Een transparante, één-delige, watergedragen, polyurethaan sealer voor gebruik op Stopgap 800 Wearcoat.  Deze 
coating beschermt de vloer en vergemakkelijkt het onderhoud doordat de hechting van vuil etc wordt verminderd. 
Stopgap Seal is ook bestand tegen een groot aantal bedrijfsmatig gebruikte chemicaliën.

Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
1 uur bij 20ºC

verbruik 
10 m2 per liter

verpakkingsgrootte
5 liter
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egalisatie en uitvlaKmiddelen
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toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend
toepasbaar voor gebieden met lichte tot middelzware belasting

beschrijving

stopgap 1050 poeder gemengd met Water
Een lichtgewicht, zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor binnenvloeren. Het biedt een aanzienlijke vermindering in 
gewicht in vergelijking met de meest voorkomende egaliseermiddelen. Het is ideaal voor het restaureren van vloeren 
in oude gebouwen waar het gewicht van belang is. Het feit dat het zo weinig weegt maakt het ook makkelijker om 
te hanteren.
getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie FTPC Deel 6 (IMO res. A687(17)) en Annex 2, Item 2.2.Kenmerken

Lite lichtgewicht egaliseermiddel

StoPGAP

850

StoPGAP

1050

toepassingen

aanmaken met  Water
type ondervloer  Absorberende ondervloeren
toepasbaar op  vloeren met lichte tot middelzware belastingbeschrijving

stopgap 850 poeder gemengd met Water
Egaliseermiddel voor buiten gebruik.  voor het egaliseren en effen maken van ruw of  mechanisch beschadigde 
beton of  zand/cement dekvloeren. Het is ideaal voor balkons, terassen, garages of  paden.  na afbinding en droging 
wordt het niet aangetast door regen of  vorst. Het is ook geschikt om ondervloeren te egaliseren die daarna een 
anti-sliplaag of  een buitenvloerbedekking (zoals kunstgras) krijgen.   
Stopgap 850 kan ook binnenshuis worden gebruikt op vochtige ondervloeren met te hoog restvocht, voordat een  
STOPgAP vochtscherm of  STOPgAP Isolator Membrane wordt aangebracht.

Kenmerken

egaliseermiddel voor buiten gebruikExterior

houdbaarheid
9 maanden

primer
Stopgap P131 
of  onverdunde P121

droogtijd
24 uur

beloopbaar na
2 uur

Mengverhouding
11 kg zak met 5 liter  
schoon water

houdbaarheid
6 maanden

primer
Stopgap P131 

beloopbaar na
2 uur

Mengverhouding
25 kg zak met 4.25 
liter schoon water

verpakkingsgrootte
11 kg 

Mengen Met 
Water

laagdikte
3 - 30 mm

verbruik per 
verpakking
4.4 m2 bij 3 mm

aantal per pallet
50

verpakkingsgrootte
25 kg 

Mengen Met 
Water

laagdikte
5 tot 15 mm ongevuld
tot 50 mm gevuld

verbruik per 
verpakking
2.9 m2 bij 5 mm
0.40 m2 bij 50 mm

aantal per pallet
50
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StoPGAP

1100
toepassingen

aanmaken met Water
type ondervloer Absorberend en niet absorberend

beschrijving

Een zelfnivellerend egalisatiemiddel voor gebruik op in goede staat verkerende calciumsulfaat vloeren (bijv. 
anhydriet) voorafgaande aan de installatie van nieuwe vloerbedekkingen.
Stopgap 1100 gypsum kan met een laagdikte van tussen 2-10 mm (ongevuld), tot 50 mm (gevuld) worden 
aangebracht en bevat geen eiwitten, zodat het in voor organismen gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen 
gebruikt kan worden.  
Het is ook geschikt op andere typen ondervloer zoals STOPgAP vochtschermen, zand/cement, beton, 
onbeschadigd asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaanharsen, ceramische- en natuurtegels.
STOPgAP 1100 gYPSUM gYPSUM kan worden verpompt tot 1500m2 per dag, afhankelijk van beschikbare 
mankracht, materieel en laagdikte.Kenmerken

houdbaarheid primer verwerkingstijd beloopbaar na Mengverhouding 
6 maanden Stopgap P121 20-30 minuten 2 uur 22kg zak met 5.5 liter  
    schoon water

verpakkingsgrootte Mengen met laagdikte verbruik per verpakking aantal per pallet 
22kg Water  2-10mm 5.0m2  bij 2-3mm 50

calciumsulfaat egaliseermiddelGypsum

toepassingen

vloeistof

voor gebruik met stopgap 1200 poeder

Kenmerken

houdbaarheid Mengverhouding verpakkingsgrootte aantal per doos aantal per pallet
12 maanden 5 liter met 20kg poeder 5 liter 4 160

StoPGAP

1200

StoPGAP

1200
toepassingen

aanmaken met 1200 vloeistof
type ondervloer Absorberend en niet absorberend

beschrijving

stopgap 1200 poeder gemengd met 1200 vloeistof
Een sneldrogend, uit twee delen bestaand egaliseermiddel dat in het bijzonder geschikt is voor gebruik op oude 
lijmresten (incl. bitumen, fixatie voor tapijttegels) zonder dat primeren nodig is.  voor het voorbereiden van 
onbeschadigde ondervloeren en het plaatselijk vullen van houten ondervloeren voordat multiplex wordt aangebracht.  
Het is geschikt voor gebruik in klinische en biologisch kwetsbare omgevingen zoals ziekenhuizen, laboratoria, etc.  

Aanbrengen met een laagdikte tussen 2-10mm (ongevuld). Het kan op vochtig, schoon, oneffen  beton en zand/cement 
ondervloeren voordat een STOPgAP vochtscherm of  STOPgAP ISOLATOr MEMBrAnE wordt aangebracht.
gemengd met Stopgap 1200 vloeistof  is het getest volgens de Internationale Maritieme Organisatie 2010 FTPC 
Deel 5 (IMO res. MSC 307(88)) en Annex 2, Item 2.2.Kenmerken

houdbaarheid primer verwerkingstijd beloopbaar na Mengverhouding 
6 maanden Stopgap P131 of  15 - 20 minuten 60 minuten 20kg zak met 5 liter  
 Stopgap P121   1200 vloeistof  

verpakkingsgrootte Mengen Met laagdikte verbruik per verpakking aantal per pallet 
20kg 1200 vloeistof   2-10mm 5.0m2 bij 2-3mm 50 
20kg (gevuld) 1200 vloeistof  Tot 30mm 0.6m2 bij 30mm

hoogwaardig egaliseermiddelPro



restvocht oplossingen
stopgap isolator Membrane
stopgap vochtschermen

Alle degelijke, vlakke en gladde oppervlakken, inclusief  vervuilde vloeren.

beschrijving

Een losliggend, ondoordringbaar, gelamineerd folie vochtscherm voor vochtige ondervloeren.  Ook geschikt voor 
ondervloeren die door vervuiling aan het oppervlak niet meer mbv gebruikelijke methodes te herstellen zijn.
De folie zorgt voor een basis voor de installatie van diverse soorten vinyl, linoleum en rubber stroken vloerbedekking 
en tapijttegels met bitumen ruggen. Het losliggende systeem zorgt ervoor dat de vloerbedekkingen gemakkelijk 
kunnen worden verwijderd waarbij de ondervloer in zijn oorspronkelijke staat blijft.
De bolletjes aan de onderzijde van de folie zorgen voor een luchtlaag zodat optrekkend vocht uit vochtige 
ondervloeren naar droge muren of  plinten kan ventileren en de ondervloer kan ademen.
voor grote oppervlakken kunnen meerdere folies worden gebruikt door ze naast elkaar te plaatsen en waar nodig 
met tape te verbinden.

Kenmerken
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StoPGAP

ISOLATOr Membrane
toepassingen

Kleur
Wit

gewicht 
55 kg

verpakkingsgrootte
2 meter breed en 20 
meter lang

verbruik per 
verpakking
40 m2

aantal per pallet
12

40
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toepassingen

vinyl stroken vloerbedekking op Stopgap Isolator Membrane.

beschrijving

Een oplosmiddelvrije, acrylpolymeer emulsie lijm voor vinyl vloerbedekkingen. Het droogt tot een permanente 
kleverige laag en wordt gebruikt om het doortekenen van rijmrillen door dunne vinyl vloerbedekkingen te 
verminderen. gebruik in combinatie met Stopgap Isolator Jointing Tape om de naden in Stopgap Isolator Membrane 
te verbinden. Het kan gebruikt worden op ondergronden met een rv tot 92%.Kenmerken

Styccobond

F47 drukgevoelige lijm

toepassingen

Stopgap Isolator Membrane

beschrijving

Stopgap Isolator Jointing Tape is een dunne, gemetalliseerde afdektape om de vloerinstallatie extra stabiliteit te 
bieden. De tape is ondoordringbaar en bij gebruik op de naden van Stopgap Isolator Membrane zorgt het voor extra 
bescherming in vochtige omgevingen.  Moet in combinatie met Styccobond F47 worden gebruikt.Kenmerken

verpakkingsgrootte:  50 mm x 50 m

StoPGAP

JOInTIng Tape
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houdbaarheid
12 maanden

droogtijd
vanaf  60 minuten

Kleur
Wit

soortelijk gewicht
1.00 gemiddeld

verpakkingsgrootte
15 liter
  5 liter

15 liter
  
  5 liter

lijmkam 
Fijngetand (A1)
1.5 x 5 mm (A2) en 
vachtroller
1.5 x 5 mm (A2) en 
vachtroller
Fijngetand (A1)

verbruik
3 m2 per liter
5 m2 (3 m2) per liter

5 m2 (3 m2) per liter

3 m2 per liter

verbruik per 
verpakking
45 m2

25 m2 (15 m2)

75 m2 (45 m2)

15 m2

aantal per pallet
44
96

44

96
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Styccobond

F84
toepassingen

twee componenten vloerlijm

vloerbedekkingen op de Isolator Membrane vinyl/pvc strook PvC
  linoleum strook Jute
  rubber strook rubberbeschrijving

Een twee componenten lijm voor het bevestigen van baan vloerbedekkingen op Stopgap Isolator Membrane. 
geschikt voor het gebruik in omgevingen die zijn blootgesteld aan hoge vochtigheid. na uitharding is het bestand 
tegen water, olie en vet.Kenmerken

houdbaarheid
12 maanden

Werktijd
1 uur bij 20ºC

Kleur
Licht Beige (gemixt)

uithardingstijd
12 uur (voetverkeer)

verpakkingsgrootte
  5 kg

  2 kg

applicatie 
1.5 x 5 mm
2 x 6 mm (B2)
1.5 x 5 mm 
2 x 6 mm (B2)

verbruik
3 m2 per kg
2 m2 per kg
3 m2 per kg
2 m2 per kg

verbruik per 
verpakking
15 m2

10 m2

  6 m2

  4 m2

aantal per pallet
65
65
80
80



vloer voorbereidende Producten
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toepassingen

Stopgap Accelerator dient gebruikt te worden als er bij gebruik van Stopgap F76 een snelle uithardingstijd is vereist.

beschrijving

Stopgap Accelerator is een toevoeging die de uithardingstijd van Stopgap F76 aanzienlijk verkort waardoor 
vloerbedekkingen in een vroeger stadium kunnen worden geïnstalleerd.

Kenmerken

StoPGAP

ACCELErATOr toevoeging voor versnelde uitharding

houdbaarheid
18 maanden

Kleur
Amber

verhouding
1 eenheid per 5 kg
2 eenheden per 10 kg

Op absorberend beton en zand/cement dekvloeren en Stopgap green Bag/114 vloeistof  of  Stopgap 1200 PrO/ 
1200 vloeistof  en Stopgap 460.beschrijving

Een oplosmiddelvrij, twee-delig, epoxyhars systeem dat na uitharding het rest- en optrekkend vocht in beton en 
zand/cement dekvloeren onderdrukt. Hierdoor kunnen vochtgevoelige vloerbedekkingen in een vroeg stadium snel 
geïnstalleerd worden.
Eén laags vochtscherm om resterend bouwvocht te isoleren in ondervloeren waar een dampdicht vochtscherm 
gewenst is (vochtpercentages tot 92% rH). Het systeem zorgt ervoor dat het vocht niet door de ondervloer kan 
stijgen wat kan leiden tot het falen van de lijm en/of  het binnenkomen van vocht waardoor de vloerbedekking uit zijn 
vorm raakt.
Het product heeft een blauwe kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen. Kenmerken

StoPGAP

F76 vochtscherm met eén laagse opbouw
eén-laagse applicatietoepassingen

houdbaarheid
18 maanden

Kleur
Blauw

Werktijd
40 minuten

uithardingstijd
18 - 24 uur

verbruik
3 m2 per kg

verpakkingsgrootte
10 kg
  5 kg

verbruik per 
verpakking
30 m2

15 m2

aantal per pallet
40
65

applicatie 
Lijmkam en vachtroller

Werktijd
Ong. 30 minuten bij een
vloer temperatuur van 20ºC

uithardingstijd 
Ong. 3 uur bij een vloer
temperatuur van 20ºC

verpakkingsgrootte
210ml
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Op absorberend beton en zand/cement dekvloeren en Stopgap green Bag/114 vloeistof  of  Stopgap 1200 PrO/ 
1200 vloeistof  en Stopgap 460.

beschrijving

Een oplosmiddelvrij epoxyhars systeem dat uit twee componenten bestaat en uithardt tot een waterbestendig 
vochtscherm. Het verhindert de doorlating van rest-en optrekkend vocht en daarmee het aantasten van nieuwe  
vloerbedekkingen. Het leggen van de vloerbedekking kan hierdoor in een vroeg stadium plaatsvinden.  

Stopgap F77 is zwart van kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen.  

voor het isoleren van vocht in ondervloeren met een vochtgehalte tot 98% rH (5% CM).

Kenmerken

houdbaarheid Kleur verwerkingstijd uithardingstijd applicatie 
12 maanden Zwart 30 minuten 3 uur @ 20°C Lijmkam en schuimroller

verpakkings verbruik (tot 98% rh of verbruik verpakking aantal per pallet 
grootte tot 90% rh bij vloerverwarming) (tot 85% rh) 
14 kg    25m2       35m2 40  
  7 kg 12.5m2  17.5m2 65
  3 kg   5.5m2    7.5m2 80 

StoPGAP

F77 hoogwaardig sneluithardend vochtscherm

eén-laagse applicatietoepassingen

Op absorberend beton en zand/cement dekvloeren en Stopgap green Bag/114 vloeistof  of  Stopgap 1200 PrO/ 
1200 vloeistof  en Stopgap 460.

beschrijving

Een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar systeem dat snel droogt en een dampdoorlatend vochtscherm vormt. STOPgAP 
F78 verhindert de doorlating van rest-en optrekkend vocht en daarmee het aantasten van nieuwe  vloerbedekkingen. 
Het leggen van de vloerbedekking kan hierdoor in een vroeg stadium plaatsvinden. 

STOPgAP F78 wordt in twee lagen aangebracht en isoleert restvocht in ondervloeren met een vochtgehalte tot 
95% rH (4.5% CM).  Het is blauw van kleur om een gelijkmatige dekking te verkrijgen.

Kenmerken

houdbaarheid Kleur uithardingstijd 
12 maanden blauw 15-30 minuten (1e laag) 30 minuten (2e laag)
verpakkings
grootte verbruik per verpakking aantal per pallet applicatie 
18 kg 60m2    32 roller 
12 kg 40m2    75  
  6 kg  20m2  120

StoPGAP

F78 gebruiksklaar sneldrogend vochtscherm

twee-laagse applicatietoepassingen



stopgap egaliseermiddelen Keuzetabel

stopgap Keuzetabel

de tabel kan gebruikt worden om het meest geschikte egaliseermiddel,  
reparatie mengsel of uitvlakmiddel te selecteren voor de klus.

de belangrijkste punten om in overweging te nemen zijn:

type ondervloer

voorwaarden bij gebruik:

• Lichte tot middelzware belasting – voet en licht 
  rijverkeer
• Zware belasting – rijverkeer 

Belangrijkste kenmerken van het product

Is een snelle droging nodig?

Is het product bruikbaar in biologisch gevoelige gebieden?

noodzakelijke druk en buigsterkte

1

2

3

4

5

6

Het Stopgap assortiment van egaliseermiddelen en reparatie mortels kan gebruikt worden voor het herstellen van de meeste 
ondervloer gebreken, zodat een ideale ondergrond ontstaat voor het aanbrengen van decoratieve vloerbedekkingen.
Stopgap egaliseermiddelen vallen in twee categoriën, poeders die gemengd worden met water en poeders die gemengd worden met 
synthetische polymeer vloeistoffen.
Doordat elk Stopgap egaliseermiddel een groot aantal verschillende toepassingen heeft, overlappen de aanbevolen 
toepassingsgebieden elkaar veel.  De keuze van het product zal afhangen van de prijs, de noodzaak van een primer, zelf egaliserende 
eigenschappen, droogtijd, hardheid en voorkeur van de verwerker.
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Het Stopgap assortiment bestaat uit:

F. Ball and Co. Ltd. Benelux; Postbus 37668, 1030 BH Amsterdam. nederland   

Tel: +31 (0) 651 299 099  Email: informatie@f-ball.nl  Website: www.f-ball.nl
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producten gemengd met vloeistoffen

producten gemengd met Water

reparatiemortel

reinigen

primeren

vochtschermen

stopgap green bag poeder en 
vloeistof 
Een snelafbindend egaliseermiddel met uistekende zelf-
uitvloeiende eigenschappen. Gemengd met 114 of 128 
Vloeistof heeft het een hoge sterkte waardoor het geschikt is 
voor gebieden met zware belasting.

  Maritiem goedgekeurd alleen in combinatie met 
STOPGAP 114 VLOEISTOF.  

Wanneer het wordt gebruikt met STOPGAP 114 of 128, kan 
StoPGAP GrAded AGGreGAte worden toegevoegd voor 
laagdiktes tot 20 mm.

stopgap 200 sMooth poeder en  
acrYl vloeistof 
Een zelf-uitvloeiend, snelafbindend egaliseermiddel voor 
gebruik op binnenvloeren met zware belasting.

stopgap 1200 pro poWder  
en vloeistof 
Snelafbindend, sneldrogend twee-delig egalisatiemiddel in 
het bijzonder geschikt voor gebruik op oude lijmresten (incl. 
bitumen en fixatie voor tapijttegels) zonder dat primeren nodig 
is.  Ter voorbereiding van onbeschadigde binnenvloeren en het 
plaatselijk vullen van houten vloeren voordat multiplex wordt 
aangebracht.  Geschikt voor gebruik in clinische en biologisch 
kwetsbare gebieden zoals ziekenhuizen, laboratoria, etc. 

  Maritiem goedgekeurd alleen in combinatie met 
STOPGAP 1200 VLOEISTOF.  

Aanbrengen met een laagdikte tussen 2-10mm.  Kan op 
vochtige, schone, ongelijkmatige beton en zand/cement 
dekvloeren voordat een STOPGAP vochtscherm of STOPGAP 
ISOLATOR MEMBRANE wordt aangebracht. 

stopgap 400 rapid 
Een snelafbindende reparatiemortel voor het repareren van 
trappen en treden, het vullen van barsten, het vormen van 
hellingen en voor algemeen herstelwerk. Indien nodig kan het 
worden afgedekt met een ander STOPGAP egaliseermiddel 
zodra het beloopbaar is – afhankelijk van omstandigheden maar 
normaalgesproken binnen 90 minuten.

stopgap 460 exterior 
Sneldrogende mortel voor reparaties aan buitenvloeren 
voordat STOPGAP 850 wordt aangebracht of voor binnen 
gebruik onder STOPGAP vochtschermen.  Niet structurele 
reparaties aan beton zoals betonnen tegels, balkonranden, 
traptreden en stootborden en ook geschikt voor het maken 
van hellende op-en afritten.  Laagdikte tussen 3–50mm. 

stopgap red bag 
Een zelf-uitvloeiend egaliseermiddel geschikt voor 
binnenvloeren met lichte belasting. Ongevuld gebruik tot 
een laagdikte van 6 mm. Bij laagdiktes tussen 6-10 mm dient 
StoPGAP red bAG gemengd te worden met StoPGAP 
GRADED AGGREGATE.

stopgap fast-tracK 30 
Een snelafbindend en sneldrogend, zelf-uitvloeiend 
egaliseermiddel volgens de laatste ontwikkelingen in cement 
technologie. Biedt een zeer snelle oplossing 

Kan aangebracht worden in laagdiktes tussen 2-10 mm. De 
sneldrogende eigenschappen staan voetverkeer toe na 
reeds 30 minuten en het verlijmen van zachte en harde 
vloerbedekkingen na 45 minuten.

stopgap 300 hd 
Een zelf-uitvloeiend egaliseermiddel dat geschikt is voor 
binnenvloeren met zware belasting.

STOPGAP 300 kan met een spaan of met een pomp 
aangebracht worden.  Met een pomp kunnen grote 
vloeroppervlakken zeer snel geëgaliseerd worden. 
Ondervloeren altijd eerst primeren.

stopgap 600 base 
Egaliseermiddel voor dikke lagen.  Te gebruiken voor het snel 
verhogen van een vloerniveau. Kan met een pomp aangebracht 
worden.

STOPGAP 600 is sneldrogend en dient worden afgedekt 
met egalisaties STOPGAP 200, 300, 800 of 1200 voordat 
vloerbedekkingen of seals worden aangebracht.

Aanbrengen met een minumum laagdikte van 5 mm en een 
maximum laagdikte van 50 mm.

stYccoclean c140 
een geconcentreerd vloeibaar alkaline reinigingsmiddel voor 
het verwijderen van vet, olie en vuil op ondervloeren.

stopgap p131 
Universele primer met een groene kleur. Onverdund 
aanbrengen op niet absorberende ondervloeren.  Verdund 
aanbrengen (4 delen water met 1 deel P131) op 
absorberende oppervlakken. 

Verbruik per 5 liter is 50 m² onverdund en 100 m² verdund.

stopgap p121 
Acryl primer voor anhydriet dekvloeren. 

Verbruik per 5 liter is ongeveer 50 m² onverdund.

stopgap f76 
Een één-laags oplosmiddelvrij, epoxyhars systeem dat uiterst 
geschikt is voor projecten die binnen een korte tijd dienen te 
worden uitgevoerd.  Om restvocht in ondervloeren met een 
vochtpercentage van meer dan 92% RH te isoleren.

stopgap f77 
een één-laags oplosmiddelvrij, epoxyhars systeem dat 
na  uitharding een waterbestendig vochtscherm vormt 
waardoor de vloerbedekking al in een vroeg stadium gelegd 
kan worden. Uiterst geschikt voor projecten die binnen een 
korte tijd uitgevoerd moeten worden. Het is zwart van kleur 
voor een gelijkmatige dekking.  Voor het isoleren van rest- 
en optrekkend vocht in ondervloeren met een vochtgehalte 
tot 98% RH (5% CM). Geschikt voor gebruik op de meeste 
vloerverwarmingssystemen bij ondervloeren met een 
vochtgehalte tot 90% RH.  Verbruik 1.8m²/kg.

stopgap f78 
Twee-laags oplosmiddelvrij gebruiksklaar vochtscherm dat de 
doorlating van rest- en optrekkend vocht verhindert zodat 
de installatie van de vloerbedekking in een vroeg stadium 
kan plaatsvinden.  STOPGAP F78 MOET IN TWEE LAGEN 
WORDEN AANGEBRACHT en wordt gebruikt om vocht 
te isoleren in ondervloeren met een vochtgehalte tot 95% 
RH (4.5% CM). Het is blauw van kleur om een gelijkmatige 
dekking te verkrijgen. 

stopgap accelerator 
Snel uithardende toevoeging die de uithardingstijd van 
Stopgap F76 aanzienlijk vermindert.

stopgap isolator MeMbrane 
een losliggend, ondoordringbaar gelamineerd folie 
vochtscherm voor gebruik op vochtige of vervuilde 
ondervloeren voorafgaande aan het installeren van vinyl 
banen, linoleum banen, rubber of tapijttegels.

stopgap 700 superflex 
Sneldrogend, soepel, zelf-uitvloeiend egaliseermiddel verrijkt 
met vezels voor gebruik op multiplex en staal.

  Maritiem goedgekeurd.

Kan aangebracht worden met een laagdikte van tussen de 2 
en 10 mm. Door de sneldrogende eigenschappen is het na 3 
uur al stoffeerbaar. 

stopgap 800 Wearcoat 
Egaliseermiddel als eindlaag, voor bedrijfsmatig en industriëel 
gebruik. Voor vloeren met lichte tot zware belasting waar 
vloerbedekkingen niet nodig zijn.  STOPGAP 800 is vormvast 
en kan met StoPGAP SeAL worden gecoat om de vloer te 
beschermen tegen water of andere vloeistoffen. Aanbrengen 
in laagdiktes tussen 5-15 mm.

stopgap 850 exterior 
egaliseermiddel voor buiten gebruik bij oppervlakken met 
lichte tot middelzware belasting zoals balkons, terassen, 
garages of paden.

Kan ook worden gebruikt om ondergronden te nivelleren 
voordat een non-slip laag of kunstgras wordt aangebracht.  
Binnenshuis is het geschikt op vochtige ongelijkmatige 
beton en zand/cement dekvloeren voordat een STOPGAP 
vochtscherm of STOPGAP Isolator Membrane wordt 
aangebracht.

stopgap 1050 lite 
Een lichtgewicht, zelf-uitvloeiend egaliseermiddel ter 
voorbereiding van absorberende en niet absorberende 
binnenvloeren voor de installatie van nieuwe vloerbedekking 
in nieuwbouw en renovaties.

  Maritiem goedgekeurd.

STOPGAP 1050 is geschikt voor vloeren met lichte 
tot gemiddelde belasting en biedt een aanzienlijke 
gewichtsbesparing met een dichtheid (na uitharding) van 1050 
kg/m³, de heflt van een gebruikelijk egaliseermiddel.

stopgap 1100 gYpsuM  
Zelfnivellerend egalisatiemiddel voor gebruik op in goede 
staat verkerende calciumsulfaat vloeren (bijv. anhydriet) 
voorafgaande aan de installatie van nieuwe vloerbedekkingen. 
Het is vormvast en wordt geleverd als een voorgemengde 
droge poeder.  Voor laagdiktes tussen 2-10mm.  Het bevat 
geen eiwitten, zodat het in voor organismen kwetsbare 
omgevingen, zoals ziekenhuizen, gebruikt kan worden.  

 getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

opvulling

voeg StoPGAP GrAded AGGreGAte toe aan StoPGAP 
GREEN BAG, RED BAG, 200, 300, 400, 850, 1100 of 1200.

uitvlakmiddel

stopgap 500 Micro 
Een sneldrogend uitvlakmiddel. Mengen met water, primeren 
is niet noodzakelijk. STOPGAP 500 zorgt voor een uniforme 
afwerking. Vloerbedekkingen kunnen al na 25 minuten 
worden geïnstalleerd.
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STOPGAP Assortiment
ONDERLAAG VOOR 

ALGEMENE DOELEINDEN HOGE PRESTATIE EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK 
MIDDELENLight/Middelzware 

Belasting Zware Belasting

STOPGAP  
RED BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
FAST-TRACK 

30

STOPGAP 
200 SMOOTH

STOPGAP 
300 HD

STOPGAP 
600 BASE (1)

STOPGAP 700 
SUPERFLEX

STOPGAP 
1050 LITE

STOPGAP 
1100 GYPSUM

STOPGAP 
1200 PRO

STOPGAP 
400 REPAIR

STOPGAP 
460 EXTERIOR 

REPAIR

STOPGAP 
500 MICRO

STOPGAP 800 
WEARCOAT

STOPGAP 850 
EXTERIOR

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

128 
VLOEISTOF

+ 
STOPGAP  

114 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 
200 ACRYL 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 

1200 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER
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Product Kenmerken
Zelfegaliserend

Zuinig
Snelafbindend

Universeel

Snelafbindend
Universeel

 

Snelafbindend
Sneldrogend

Acryl
Zelfegalisered

Sneldrogend
Zelfnivellerend

Dikke laag
Sneldrogend

Buigzaam
Vezelverrijkt

Lichtgewicht
Zelfegaliserend Calciumsulfaat 

Anhydriet

Sneldrogend 
Zelfegaliserend Zakt niet in  

Sneldrogend
Reparatiemortel

Voor buiten
Uitvlakmiddel
Sneldrogend

Als eindlaag
Zelfnivellerend

Voor buiten

Werktijd bij 20ºC (min) 15 – 25 15 – 20 15 – 20 10 – 15 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 15 – 25 20 – 30 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 20 – 30 10 – 15

Tijd tot Voetverkeer bij 20ºC – ong.  (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 90 min 3 uur 60 min 2 uur 2 uur 60 min 20 – 30 min 60 min
25 min  

Micro-Coat
90 min 2 uur

Tijd tot het installeren van een 
vloerbedekking of  seal – ong. (uur)

Absorberend 24 24 12 45 min 6 6

6 – 24 (1)

3

24 24 – 48 4 1½ bij 2 mm

24
25 min 

Micro-Coat
6

24

Niet absorberend n.v.t. 24 24 60 min 12 12 4 n.v.t n.v.t.

Applicatie Dikte

O
ng

ev
ul

d Min (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 Micro-Coat 5 5

Max (mm) 6 15 15 10 15 15 50 10 30 10 10 20 20 Micro-Coat 15 15

Kan worden gevuld Tot 10 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Nee Nee Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Tot 50 mm

Geschikt voor Biologisch Gevoelige Gebieden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verbruik per zak bij 3 mm (m2) 4.8 5.0 5.0 5.6 bij 2 mm 4.8 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8 4.4 5.0 5.0 @ 2 – 3 mm n.v.t. n.v.t n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Geschikt voor Pomp Applicatie Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Geschikt voor gebieden met een Hoge  
Temperatuur vb. serres

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja

Druksterkte 28 Dagen (N/mm2) 30 20 25 35 30 35 30 30 20 30 16 30 20 7 40 25

Buigsterkte 28 Dagen   (N/mm2) 5 5 7 10 7 8 7 10 5 7 6 4 5 3 10 6

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C30-F7 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10 CT-C20-F5 CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C30-F4 Class R2 CT-C7-F3
CT-C40-F10-

AR0,5
Class R2

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER

T
Y

P
E 

O
N

D
ER

V
LO

ER

Beton, Zand/Cement Dekvloeren en Andere Massieve 
Absorberende Oppervlakken

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op 
het Oppervlakte 

Aanbrengen
Verdunde P131 Verdunde P131

Niet absorberende Oppervlakken vb.  
Terrazzo, Keramiek Tegels

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 Aanbrengen

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Getroffeld Beton (gezandstraald) n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131

Calciumsulfaat vb Anhydriet Dekvloeren n.v.t.
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
n.v.t. n.v.t.

Onverdunde 
P121

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P121

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Minimale Lijmresten op een solide basis n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 Aanbrengen (2)

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stopgap F76 of  F77 (F78 zie (5)) Vochtschermen n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 aanbrengen (4)

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Gietasfaltvloer n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Staal (niet buigbaar, corrosie vrij en schoon) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Rechstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Multiplex Platen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t.

DEZE TABEL IS UITSLUITEND TER ADVIES.  LEES ALTIJD HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS VOOR SPECIFIEKE HULP.
(1) STOPGAP 600 is ontworpen voor gebruik in combinatie met STOPGAP 200, STOPGAP 300, STOPGAP 800 and STOPGAP 1200.  De tijd die moet verlopen voordat afdekking kan plaatsvinden is afhankelijk van de gebruikte combinatie.  n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.
(2) Minstens 75% van de ondervloer moet blootgelegd en ongeschonden zijn.  NB:  De STOPGAP Keuze Tabel is bedoeld om stoffeerders richtlijnen te geven voor het selecteren van producten.  Lees altijd het relevante informatieblad of  neem contact op met onze technische adviseurs voor meer informatie.
(3) In sommige gevallen is een primer niet nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van zachte vloerbedekkingen.  Wij bevelen echter aan om wel te primeren, met STOPGAP P131 verdund met water (ratio: 4 delen primer op 1 deel water) om te voorkomen dat de onderlaag onbeheersbaar uitdroogt, luchtgaatjes ontstaan en ter bevordering van de vloei- en werkbaarheid van het product.  
(4) Binnen 24 uur en indien niet gebruikt bij ondervloer verwarming.
(5)  STOPGAP F78 vochtscherm behoeft geen primer (tot 12 uur na applicatie). Raadpleeg het relevante informatieblad of  de technische adviseur.

 STOPGAP GREEN BAG EN 114 VLOEISTOF, STOPGAP 700, STOPGAP 1050 EN STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd door DNV voor gebruik in maritieme toepassingen.

Alle F. Ball onderlagen, reparatiemortels en uitvlakmiddelen voldoen 
aan EMICODE ECI PLUS (zeer lage uitstoot) en CE normen.
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STOPGAP Assortiment
ONDERLAAG VOOR 

ALGEMENE DOELEINDEN HOGE PRESTATIE EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK 
MIDDELENLight/Middelzware 

Belasting Zware Belasting

STOPGAP  
RED BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
FAST-TRACK 

30

STOPGAP 
200 SMOOTH

STOPGAP 
300 HD

STOPGAP 
600 BASE (1)

STOPGAP 700 
SUPERFLEX

STOPGAP 
1050 LITE

STOPGAP 
1100 GYPSUM

STOPGAP 
1200 PRO

STOPGAP 
400 REPAIR

STOPGAP 
460 EXTERIOR 

REPAIR

STOPGAP 
500 MICRO

STOPGAP 800 
WEARCOAT

STOPGAP 850 
EXTERIOR

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

128 
VLOEISTOF

+ 
STOPGAP  

114 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 
200 ACRYL 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 

1200 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER
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Product Kenmerken
Zelfegaliserend

Zuinig
Snelafbindend

Universeel

Snelafbindend
Universeel

 

Snelafbindend
Sneldrogend

Acryl
Zelfegalisered

Sneldrogend
Zelfnivellerend

Dikke laag
Sneldrogend

Buigzaam
Vezelverrijkt

Lichtgewicht
Zelfegaliserend Calciumsulfaat 

Anhydriet

Sneldrogend 
Zelfegaliserend Zakt niet in  

Sneldrogend
Reparatiemortel

Voor buiten
Uitvlakmiddel
Sneldrogend

Als eindlaag
Zelfnivellerend

Voor buiten

Werktijd bij 20ºC (min) 15 – 25 15 – 20 15 – 20 10 – 15 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 15 – 25 20 – 30 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 20 – 30 10 – 15

Tijd tot Voetverkeer bij 20ºC – ong.  (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 90 min 3 uur 60 min 2 uur 2 uur 60 min 20 – 30 min 60 min
25 min  

Micro-Coat
90 min 2 uur

Tijd tot het installeren van een 
vloerbedekking of  seal – ong. (uur)

Absorberend 24 24 12 45 min 6 6

6 – 24 (1)

3

24 24 – 48 4 1½ bij 2 mm

24
25 min 

Micro-Coat
6

24

Niet absorberend n.v.t. 24 24 60 min 12 12 4 n.v.t n.v.t.

Applicatie Dikte

O
ng

ev
ul

d Min (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 Micro-Coat 5 5

Max (mm) 6 15 15 10 15 15 50 10 30 10 10 20 20 Micro-Coat 15 15

Kan worden gevuld Tot 10 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Nee Nee Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Tot 50 mm

Geschikt voor Biologisch Gevoelige Gebieden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verbruik per zak bij 3 mm (m2) 4.8 5.0 5.0 5.6 bij 2 mm 4.8 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8 4.4 5.0 5.0 @ 2 – 3 mm n.v.t. n.v.t n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Geschikt voor Pomp Applicatie Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Geschikt voor gebieden met een Hoge  
Temperatuur vb. serres

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja

Druksterkte 28 Dagen (N/mm2) 30 20 25 35 30 35 30 30 20 30 16 30 20 7 40 25

Buigsterkte 28 Dagen   (N/mm2) 5 5 7 10 7 8 7 10 5 7 6 4 5 3 10 6

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C30-F7 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10 CT-C20-F5 CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C30-F4 Class R2 CT-C7-F3
CT-C40-F10-

AR0,5
Class R2

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER

T
Y

P
E 

O
N

D
ER

V
LO

ER

Beton, Zand/Cement Dekvloeren en Andere Massieve 
Absorberende Oppervlakken

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op 
het Oppervlakte 

Aanbrengen
Verdunde P131 Verdunde P131

Niet absorberende Oppervlakken vb.  
Terrazzo, Keramiek Tegels

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 Aanbrengen

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Getroffeld Beton (gezandstraald) n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131

Calciumsulfaat vb Anhydriet Dekvloeren n.v.t.
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
n.v.t. n.v.t.

Onverdunde 
P121

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P121

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Minimale Lijmresten op een solide basis n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 Aanbrengen (2)

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stopgap F76 of  F77 (F78 zie (5)) Vochtschermen n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 aanbrengen (4)

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Gietasfaltvloer n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Staal (niet buigbaar, corrosie vrij en schoon) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Rechstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Multiplex Platen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t.

DEZE TABEL IS UITSLUITEND TER ADVIES.  LEES ALTIJD HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS VOOR SPECIFIEKE HULP.
(1) STOPGAP 600 is ontworpen voor gebruik in combinatie met STOPGAP 200, STOPGAP 300, STOPGAP 800 and STOPGAP 1200.  De tijd die moet verlopen voordat afdekking kan plaatsvinden is afhankelijk van de gebruikte combinatie.  n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.
(2) Minstens 75% van de ondervloer moet blootgelegd en ongeschonden zijn.  NB:  De STOPGAP Keuze Tabel is bedoeld om stoffeerders richtlijnen te geven voor het selecteren van producten.  Lees altijd het relevante informatieblad of  neem contact op met onze technische adviseurs voor meer informatie.
(3) In sommige gevallen is een primer niet nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van zachte vloerbedekkingen.  Wij bevelen echter aan om wel te primeren, met STOPGAP P131 verdund met water (ratio: 4 delen primer op 1 deel water) om te voorkomen dat de onderlaag onbeheersbaar uitdroogt, luchtgaatjes ontstaan en ter bevordering van de vloei- en werkbaarheid van het product.  
(4) Binnen 24 uur en indien niet gebruikt bij ondervloer verwarming.
(5)  STOPGAP F78 vochtscherm behoeft geen primer (tot 12 uur na applicatie). Raadpleeg het relevante informatieblad of  de technische adviseur.

 STOPGAP GREEN BAG EN 114 VLOEISTOF, STOPGAP 700, STOPGAP 1050 EN STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd door DNV voor gebruik in maritieme toepassingen.

Alle F. Ball onderlagen, reparatiemortels en uitvlakmiddelen voldoen 
aan EMICODE ECI PLUS (zeer lage uitstoot) en CE normen.

STOPGAP Assortiment
ONDERLAAG VOOR 

ALGEMENE DOELEINDEN HOGE PRESTATIE EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK 
MIDDELENLight/Middelzware 

Belasting Zware Belasting

STOPGAP  
RED BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
FAST-TRACK 

30

STOPGAP 
200 SMOOTH

STOPGAP 
300 HD

STOPGAP 
600 BASE (1)

STOPGAP 700 
SUPERFLEX

STOPGAP 
1050 LITE

STOPGAP 
1100 GYPSUM

STOPGAP 
1200 PRO

STOPGAP 
400 REPAIR

STOPGAP 
460 EXTERIOR 

REPAIR

STOPGAP 
500 MICRO

STOPGAP 800 
WEARCOAT

STOPGAP 850 
EXTERIOR

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

128 
VLOEISTOF

+ 
STOPGAP  

114 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 
200 ACRYL 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
STOPGAP 

1200 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

T
EC

H
N

IS
C

H
E 

K
EN

M
ER

K
EN

Product Kenmerken
Zelfegaliserend

Zuinig
Snelafbindend

Universeel

Snelafbindend
Universeel

 

Snelafbindend
Sneldrogend

Acryl
Zelfegalisered

Sneldrogend
Zelfnivellerend

Dikke laag
Sneldrogend

Buigzaam
Vezelverrijkt

Lichtgewicht
Zelfegaliserend Calciumsulfaat 

Anhydriet

Sneldrogend 
Zelfegaliserend Zakt niet in  

Sneldrogend
Reparatiemortel

Voor buiten
Uitvlakmiddel
Sneldrogend

Als eindlaag
Zelfnivellerend

Voor buiten

Werktijd bij 20ºC (min) 15 – 25 15 – 20 15 – 20 10 – 15 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 15 – 25 20 – 30 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 20 – 30 10 – 15

Tijd tot Voetverkeer bij 20ºC – ong.  (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 90 min 3 uur 60 min 2 uur 2 uur 60 min 20 – 30 min 60 min
25 min  

Micro-Coat
90 min 2 uur

Tijd tot het installeren van een 
vloerbedekking of  seal – ong. (uur)

Absorberend 24 24 12 45 min 6 6

6 – 24 (1)

3

24 24 – 48 4 1½ bij 2 mm

24
25 min 

Micro-Coat
6

24

Niet absorberend n.v.t. 24 24 60 min 12 12 4 n.v.t n.v.t.

Applicatie Dikte

O
ng

ev
ul

d Min (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 Micro-Coat 5 5

Max (mm) 6 15 15 10 15 15 50 10 30 10 10 20 20 Micro-Coat 15 15

Kan worden gevuld Tot 10 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Nee Nee Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Tot 50 mm

Geschikt voor Biologisch Gevoelige Gebieden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verbruik per zak bij 3 mm (m2) 4.8 5.0 5.0 5.6 bij 2 mm 4.8 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8 4.4 5.0 5.0 @ 2 – 3 mm n.v.t. n.v.t n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Geschikt voor Pomp Applicatie Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Geschikt voor gebieden met een Hoge  
Temperatuur vb. serres

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja

Druksterkte 28 Dagen (N/mm2) 30 20 25 35 30 35 30 30 20 30 16 30 20 7 40 25

Buigsterkte 28 Dagen   (N/mm2) 5 5 7 10 7 8 7 10 5 7 6 4 5 3 10 6

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C30-F7 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10 CT-C20-F5 CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C30-F4 Class R2 CT-C7-F3
CT-C40-F10-

AR0,5
Class R2

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER

T
Y

P
E 

O
N

D
ER

V
LO

ER

Beton, Zand/Cement Dekvloeren en Andere Massieve 
Absorberende Oppervlakken

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op vochtig 
oppervlak aanbrengen 

of  Verdunde P131

Rechstreeks op 
het Oppervlakte 

Aanbrengen
Verdunde P131 Verdunde P131

Niet absorberende Oppervlakken vb.  
Terrazzo, Keramiek Tegels

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 Aanbrengen

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Getroffeld Beton (gezandstraald) n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
Verdunde P131 (3) 

Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 Verdunde P131

Calciumsulfaat vb Anhydriet Dekvloeren n.v.t.
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

 P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
Onverdunde 

P121
n.v.t. n.v.t.

Onverdunde 
P121

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P121

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Minimale Lijmresten op een solide basis n.v.t.
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 Aanbrengen (2)

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stopgap F76 of  F77 (F78 zie (5)) Vochtschermen n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 

 aanbrengen (4)

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Gietasfaltvloer n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Onverdunde 
P131

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
Rechstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde 
P131

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Staal (niet buigbaar, corrosie vrij en schoon) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Onverdunde 

P131
Onverdunde 

P131
n.v.t.

Rechstreeks 
 aanbrengen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Multiplex Platen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verdunde P131 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Rechstreeks 
 Aanbrengen

n.v.t. n.v.t.

DEZE TABEL IS UITSLUITEND TER ADVIES.  LEES ALTIJD HET RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS VOOR SPECIFIEKE HULP.
(1) STOPGAP 600 is ontworpen voor gebruik in combinatie met STOPGAP 200, STOPGAP 300, STOPGAP 800 and STOPGAP 1200.  De tijd die moet verlopen voordat afdekking kan plaatsvinden is afhankelijk van de gebruikte combinatie.  n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.
(2) Minstens 75% van de ondervloer moet blootgelegd en ongeschonden zijn.  NB:  De STOPGAP Keuze Tabel is bedoeld om stoffeerders richtlijnen te geven voor het selecteren van producten.  Lees altijd het relevante informatieblad of  neem contact op met onze technische adviseurs voor meer informatie.
(3) In sommige gevallen is een primer niet nodig, bijvoorbeeld bij het leggen van zachte vloerbedekkingen.  Wij bevelen echter aan om wel te primeren, met STOPGAP P131 verdund met water (ratio: 4 delen primer op 1 deel water) om te voorkomen dat de onderlaag onbeheersbaar uitdroogt, luchtgaatjes ontstaan en ter bevordering van de vloei- en werkbaarheid van het product.  
(4) Binnen 24 uur en indien niet gebruikt bij ondervloer verwarming.
(5)  STOPGAP F78 vochtscherm behoeft geen primer (tot 12 uur na applicatie). Raadpleeg het relevante informatieblad of  de technische adviseur.

 STOPGAP GREEN BAG EN 114 VLOEISTOF, STOPGAP 700, STOPGAP 1050 EN STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd door DNV voor gebruik in maritieme toepassingen.

Alle F. Ball onderlagen, reparatiemortels en uitvlakmiddelen voldoen 
aan EMICODE ECI PLUS (zeer lage uitstoot) en CE normen.
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liJMen voor  
Zachte 
vloer 

bedeKKingen

f3 3m2 per liter

f12 3m2 per blik aangebracht op beide opp

f30 100 meter per liter

f40 4 – 7m2 per liter

f41 7 – 20m2 per liter 

f45 3m2 per liter

f52 3m2 per liter

f60 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f74 1.5m2 per kg

f81 1.5m2 per kg

f84 3m2 per kg

liJMen voor 
harde 
vloer 

bedeKKingen 

f5 5.5m2 per liter

f44 4m2 per liter

f45 3m2 per liter

f46 3 – 5m2 per liter

f48 4m2 per liter

f52 3m2 per liter

f54 3m2 per litre

f57 4m2 per liter

f58 3m2 per liter

f60 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f61 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f66 5m2 per laag per liter

f74 1.5m2 per kg

f81 1.5m2 per kg

f84 3m2 per kg

liJMen voor
houten

vloer 
bedeKKingen

b91 500g/m2

b92 500g/m2 – 700g/m2

b95 800g/m2 – 1000g/m2

f21 1m2 per kg

f33 40m per patroon 3mm ril

spraY  
liJMen

s910 5m2 per liter

s920 20m2 per liter

s930 6m2 per liter

MaritieMe
vloersYsteMen

f3 3m2 per liter

f40 4 – 7m2 per liter

f41 7 – 20m2 per liter 

f44 4m2 per liter

f46 3 – 5m2 per liter

f54 3m2 per liter

f58 3m2 per liter

f66 5m2 per laag per liter

f81 1.5m2 per liter

restvocht 
oplossingen

f47 3 – 5m2 per liter

f84 3m2 per kg

toebehoren

f1 nvt

f2 6m2 per liter

f32 17m per patroon 5mm ril

f33 40m per patroon 3mm ril
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applicatiedekking product Kenmerken
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liJMen voor  
Zachte 
vloer 

bedeKKingen

f3 3m2 per liter

f12 3m2 per blik aangebracht op beide opp

f30 100 meter per liter

f40 4 – 7m2 per liter

f41 7 – 20m2 per liter 

f45 3m2 per liter

f52 3m2 per liter

f60 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f74 1.5m2 per kg

f81 1.5m2 per kg

f84 3m2 per kg

liJMen voor 
harde 
vloer 

bedeKKingen 

f5 5.5m2 per liter

f44 4m2 per liter

f45 3m2 per liter

f46 3 – 5m2 per liter

f48 4m2 per liter

f52 3m2 per liter

f54 3m2 per litre

f57 4m2 per liter

f58 3m2 per liter

f60 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f61 2m2 per liter aangebracht op beide opp

f66 5m2 per laag per liter

f74 1.5m2 per kg

f81 1.5m2 per kg

f84 3m2 per kg

liJMen voor
houten

vloer 
bedeKKingen

b91 500g/m2

b92 500g/m2 – 700g/m2

b95 800g/m2 – 1000g/m2

f21 1m2 per kg

f33 40m per patroon 3mm ril

spraY  
liJMen

s910 5m2 per liter

s920 20m2 per liter

s930 6m2 per liter

MaritieMe
vloersYsteMen

f3 3m2 per liter

f40 4 – 7m2 per liter

f41 7 – 20m2 per liter 

f44 4m2 per liter

f46 3 – 5m2 per liter

f54 3m2 per liter

f58 3m2 per liter

f66 5m2 per laag per liter

f81 1.5m2 per liter

restvocht 
oplossingen

f47 3 – 5m2 per liter

f84 3m2 per kg

toebehoren

f1 nvt

f2 6m2 per liter

f32 17m per patroon 5mm ril

f33 40m per patroon 3mm ril

Ho
ge

 aa
nv

an
gs

kle
ef

kr
ac

ht
Pe

rm
an

en
t k

lev
er

ig 
na

 dr
og

ing

product Kenmerken

vloerlijm voor geweven, schuimrubber, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk f3
Universele spraylijm: fixatie buitenrand /individuele verlijming f12
vernading van tapijten met rubber of  polyurethaan rug f30
Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten f40
Fixeermiddel voor tapijttegels f41
vinyllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PvC ruggen, soepele PvC vloerbedekkingen f45
Oplosmiddelhoudende lijm voor vezel gebonden tapijt, linoleum en kurk f52
Contactlijm voor vloerbedekkingen, PvC en rubber sierlijsten f60
Polyurethaan één component lijm - vochtbestendig f74
Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig f81
Twee componenten lijm f84

vinyllijm voor vloeren die snel weer in gebruik moeten worden genomen f5
vinyllijm voor vinyl stroken en tegels, tapijten met PvC rug en rubber vloerbedekkingen f44
vinyllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PvC ruggen, soepele PvC vloerbedekkingen f45
Hoogwaardige vinyl lijm f46
vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen f48
Oplosmiddelhoudende lijm voor vezelgebonden tapijt, linoleum en kurk f52
Linoleum lijm met hoge eindsterkte f54
Stroomgeleidende vinyllijm voor stroomgeleidende en antistatische PvC en rubber vloerbedekkingen f57
rubber vloerbedekking lijm f58
Contactlijm voor vloerbedekkingen, PvC en rubber sierlijsten f60
Sneldrogende contactlijm voor vloerbedekkingen, PvC en rubber sierlijsten f61
Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm f66
Polyurethaan één component lijm - vochtbestendig f74
Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig f81
Twee componenten lijm f84

Houten blok/mosaïek vloerlijm b91
Oplosmiddelhoudende houtlijm b92
Hoogwaardige houtlijm b95
Houtlijm voor massieve blokken f21
Snelzettende polyurethaan lijm voor trapneusprofielen, tapijtlatten, houten lijsten en sierranden f33

Spraybare tapijtlijm s910
Spraybaar fixeermiddel voor tapijttegels s920
Spraybare drukgevoelige lijm s930

vloerlijm voor geweven, schuimrubber, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk f3
Lijm met hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten f40
Fixeermiddel voor tapijttegels f41
vinyllijm voor vinyl stroken en tegels, tapijten met PvC rug en rubber vloerbedekkingen f44
Hoogwaardige vinyl lijm f46
Linoleum lijm met hoge eindsterkte f54
rubber vloerbedekking lijm f58
Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm f66
Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig f81

Interactieve vinyllijm voor Isolator Membrane f47
Twee componenten lijm f84

 vernading van tapijten met geweven rug f1
Te gebruiken met F3, F44 of  F45 voor fixatie van daarvoor geschikte tapijten f2
Montagelijm voor aluminium trapneusprofielen, tapijtlatten, houten lijsten en sierranden f32
Polyurethaan lijm voor trapneusprofielen, tapijtlatten, houten lijsten en sierranden f33
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directe hechting met type ondergrond lijm
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houdbaarheid Kleuren Werktijd droogtijd uithardingstijd
12 maanden Wit, Zwart en  Ong. 10-15 minuten 1 uur 24 uur bij
 Doorschijnend     6 mm brede lijmril

  verbruik per
verpakkingsgrootte applicatie verpakking aantal per doos 
310 ml Lijmpistool 11 strekkende meter 12 
  bij 6 mm brede lijmril

StyccoSeAL

F31

toebehoren

Styccobond

F1
toepassingen

rubber latex lijm

voor het samenvoegen van tapijten en randafwerking.

beschrijving

Een natuurlijke, rubber latex lijm. voor vernading in combinatie met afdekplakband en voor het afwerken van de 
randen van traditionele tapijten om het verlies van vezels te voorkomen.

Kenmerken

Styccobond

F2
toepassingen

verwijderbare sealer

voor de installatie van vloerbedekkingen waar verwijdering moet kunnen worden uitgevoerd zonder dat de ruggen 
op de ondervloer achterblijven. voor gebruik met Styccobond F3, F44 en F45.

beschrijving

Een oplosmiddelvrije, synthetische polymeer sealer waarmee vloerbedekkingen op een snelle en zuinige manier 
verwijderd kunnen worden. gebruik in combinatie met een geschikte lijm.

Kenmerken

houdbaarheid 
12 maanden               

Kleur
Wit 

open tijd
Ong. 1 uur 

soortelijk gewicht
0.9 gemiddeld

houdbaarheid 
12 maanden               

Kleur
Wit 

open tijd
20 minuten 

soortelijk gewicht
0.94 gemiddeld

verpakkingsgrootte 
5 liter

              
applicatie
vachtroller 

verbruik
6 m2 per liter 

verbruik per 
verpakking
30 m2

aantal per pallet
160

verpakkingsgrootte 
5 liter

aantal per doos
4 

aantal per pallet
160

toepassingen

siliconenkit

voor het afdichten van vloerbedekkingen bij sanitair, keramiek tegels, pijpen, goten etc.

beschrijving

Een gebruiksklare siliconen kit in een patroon.  voor gebruik op niet-poreuze oppervlakken. na uitharding vormt 
het een stevige, waterdichte lijmril. Het is bestand tegen schimmel en geschikt voor gebruik buiten.

Kenmerken
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toepassingen

Aluminium en PvC trapneusprofielen, extrusies en tapijtlatten

beschrijving

Een zeer sterke gebruiksklare montagelijm. geschikt voor het aanbrengen van zowel absorberend als niet 
absorberend materiaal voor gebruik binnen en buiten. na droging is het bestand tegen een aantal oliën en 
oplosmiddelen en kan het temperaturen tot 50°C verdragen.  Daardoor is het geschikt is voor gebruik op de 
meestvoorkomende vloerverwarmingssystemen.
F32 kan gebruikt worden voor het aanbrengen van de meeste metalen en uPvC extrusies, hout, houtsamenstellingen, 
beton, betonblokken, gips, gipsplaten en niet flexibele isolatiematerialen. Bij het hechten van twee niet-absorberende 
materialen kan de contactverlijming methode worden gebruikt.

Kenmerken

STYCCO-GRIP

F32 Montagelijm

toepassingen

tapijtlat, aluminium en pvc-u trapneusprofielen en afwerkingen, houtblokken en 
sierlijsten.

beschrijving
Een niet-brandbare, snelzettende sterke polyurethaan lijm dat een sneller en makkelijker alternatief  is voor de 
arbeidsintensieve, mechanische bevestigingsmethodes van tapijtlatten. Met het voorgesneden spuitstuk komt een 
dunne lijmril tot stand waarbij de tapijtlat na 1 uur volledig vastzit.
voor gebruik op oppervlakken die niet beschadigd mogen worden door mechanische bevestigingsmethodes. 
Het kan gebruikt worden op zowel absorberende en niet absorberende ondervloeren, zolang het te bevestigen 
voorwerp absorberend is. Bij het bevestigen van trapneusprofielen is een mechanische bevestiging ook aan te raden.

Houtblokvloeren kunnen snel worden geinstalleerd door langs de randen te verlijmen. Ook geschikt voor het 
bevestigen van houten objecten zoals frieslijsten, sierlijsten, etc waardoor het vastzetten met spijkers en schroeven 
niet nodig is.

Kenmerken

houdbaarheid              Kleur         uithardingstijd 
12 maanden                    geel/Ondoorzichtig    1 uur voor absorberende en 2 uur voor niet-absorberende oppervlakken
verpakkingsgrootte    applicatie         verbruik per verpakking                                  aantal per doos 
310 ml   Lijmpistool        40 strekkende meter bij 3 mm brede lijmril 12

Styccobond

F33 sneldrogende polyurethaan lijm
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houdbaarheid 
12 maanden               

Kleur
Licht Beige

opentijd
5 minuten

droogtijd 
12 - 48 uur

verpakkingsgrootte 
350 ml
              

applicatie
Lijmpistool 

verbruik per verpakking
17 strekkende meter
bij 5 mm brede lijmril

aantal per doos
12
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toebehoren Primers/Sealers

StoPGAP

P121
toepassingen

acrylaat primer

absorberend Calciumsulfaat dekvloeren (vb. anhydriet)
beschrijving

Een acryl primer ter bevordering van de hechting van Stopgap egaliseermiddelen op calciumsulfaat dekvloeren.

Kenmerken

StoPGAP

P131
toepassingen

universele primer

absorberend   Beton, zand/cement dekvloer, multiplex, hardboard en spaanplaat
niet absorberend Terrazzo, staal, gegalvaniseerd staal, vochtschermen, epoxy,  
   polyurethaan en bestaande lijmresten.

beschrijving

Multi-primer ter bevordering van de hechting van Stopgap egaliseermiddelen op zowel absorberende als niet 
absorberende ondervloeren.  gaat het te snel drogen van lijmen en egaliseermiddelen tegen.  Bevat een roestremmer 
om de kans op corrosie bij gebruik op staal en andere metalen ondervloeren te verminderen. 

Kenmerken

StoPGAP

grADED
toepassingen

Aggregate
voor het vullen van de volgende egaliseermiddelen: Stopgap red Bag, Stopgap green Bag, Stopgap 200, Stopgap 
300, Stopgap 400, Stopgap 460, Stopgap 850, Stopgap 1100 of  Stopgap 1200.

beschrijving

voor het aanbrengen van F. Ball egaliseermiddelen in dikkere lagen. raadpleeg het informatieblad van de specifieke 
egaliseermiddelen wat betreft geschiktheid en aanbevolen laagdikte.

Kenmerken

verpakkingsgrootte
25 kg

houdbaarheid 
12 maanden               

Mengverhouding 
Absorberende 
ondervloeren: 1 deel 
Stopgap P131 met 4 
delen schoon water. 

Kleur
groen

soortelijk gewicht
1.05 gemiddeld 

droogtijd 
Absorberende 
ondervloeren:
20-30 minuten @20°C
 
niet-absorberende 
ondervloeren:
60 minuten @20°C 

verpakkingsgrootte 
5 liter

5 liter

5 liter

verbruik
Onverdund,10 m2  
per liter 
verdund, 20 m2  
per liter
verdund, 35 m2

per liter

verbruik per 
verpakking
  50 m2

100 m2

175 m2

aantal per doos
4

4

4

aantal per pallet
120

120

120

Bij buiten gebruik met STOPgAP 850 EXTErIOr of bij gebruik met 
STOPgAP green Bag/114 vloeistof, STOPgAP 1200 PrO/1200 
vloeistof onder een STOPgAP vochtscherm.  verdun 1 deel primer 
STOPgAP P131 met 7 delen schoon water op betonvloer of zand/
cement dekvloer.

niet absorberende ondervloeren:  onverdund
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12 maanden 1e laag: 1 deel P121 met 1 deel water  Blauw 5 liter 10 m2 per liter
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STYCCO

FLEX
Toepassingen

Sneluithardende Flexibele Lijm

Voor het monteren van trapneusprofielen op geschikte en in goede staat verkerende ondergronden 
zonder dat deze vastgeschroefd hoeven te worden. Ook geschikt voor het vastzetten van tapijtlatten, 
PVC sierlijsten, plinten en andere afwerkingen. 
Bij het installeren van een houten vloer kan met dit product de eerste rij vloerdelen worden bevestigd.Beschrijving

Sneluithardende flexibele lijm met uitstekende vullende eigenschappen. Bevestigt diverse soorten 
interieur materiaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen èn buiten.

Kenmerken

Houdbaarheid Kleur Open Tijd Verpakkingsgrootte 
12 maanden Wit  10 minuten bij 23°C, 50% RH 290ml

Applicatie Verbruik per verpakking Aantal per doos 
Kitspuit 38 strekkende meter bij 3mm brede lijmril 12 
 14 strekkende meter bij 5mm brede lijmril



STYCCO

GRIP

STYCCO

BOND PU

Toepassingen

Toepassingen

Vullende Montagelijm

Sneldrogende Polyurethaan Lijm

Voor het bevestigen van diverse typen absorberend en niet-absorberend materiaal zoals hout, 
houtcomposiet, beton, beton blokken, baksteen, steen, gips, gipsplaten, plaatmateriaal en starre 
isolatiematerialen – met uitzondering van polystyreen. Het kan ook worden gebruikt voor de meeste 
metalen, PVC-u extrusieprofielen en gelamineerd plastic.

Voor het bevestigen van hout blok, tapijtlatten, aluminium, PVC-u trapneuzen, sierlijsten en houten 
plinten. Kan worden gebruikt op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende, gladde, droge 
beton- en zand/cement dekvloeren en vloerplaten. Bij het bevestigen van trapneusprofielen wordt 
geadviseerd ook mechanisch vast te schroeven.

Voorheen: STYCCO-GRIP F32  (zie p. 51)

Voorheen: STYCCOBOND F33 (zie p. 51)

Beschrijving

Beschrijving

Gebruiksklare vullende montagelijm met hoge kleefkracht, voor binnen èn buiten. De droge lijmfilm 
is bestand tegen temperaturen tot 50°C waardoor het toepasbaar is op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen. Het zakt niet in en biedt een uitstekende hechting bij verlijming op  diverse 
typen ondergrond zonder dat het tijdelijk gebruik van steunen of  klemmen nodig is.

Sneldrogende, gebruiksklare, wateruithardende polyurethaan lijm met een hoge kleefkracht. Het is niet 
brandbaar en geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen.

Kenmerken

Kenmerken

Houdbaarheid Kleur Open Tijd Verpakkingsgrootte 
12 maanden Licht beige  5 minuten 350ml 

Applicatie Verbruik per verpakking Aantal per doos 
Kitspuit 17 strekkende meter bij 5mm brede lijmril 12

Houdbaarheid Kleur Open Tijd Uithardingstijd 
12 maanden Geel/ 10 minuten Absorberende oppervlakken: 1 uur   
 Ondoorzichtig  Niet-absorberende oppervlakken: 2 uur

Verpakkingsgrootte Applicatie Verbruik per verpakking Aantal per doos 
310ml Kitspuit 40 strekkende meter bij 3mm brede lijmril 12

TOEBEHOREN



STYCCO

SEAL
Toepassingen

Siliconenkit

Voor het sealen van vloerbedekkingen tegen sanitair, keramische tegels, vloermatkaders, leidingen, 
goten, geulen, etc.

Voorheen: STYCCOSEAL F31 (zie p. 50)

Beschrijving

Gebruiksklare siliconenkit voor toepassingen waar gladde vloerbedekkingen aansluiten op niet-
poreuze oppervlakken zoals aardewerk, glas, metaal en diverse soorten plastic. Het is verkrijgbaar in 
een kitkoker voor gebruik in een standaard kitspuit en hardt uit als het in contact komt met vocht in de
lucht, waarna het een stevige, rubberachtige, waterbestendige ril vormt. Het is schimmelbestendig en 
geschikt voor buiten.Kenmerken

Houdbaarheid Kleur Open Tijd Tack Free Cure Time 
12 maanden Transparant,   10 -15 minuten 1 uur bij 25°C 24 uur bij 20°C 
 wit en zwart

Verpakkingsgrootte Applicatie Verbruik per verpakking Aantal per doos 
310ml Kitspuit 11 strekkende meter bij 6mm brede lijmril 12
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TOEBEHOREN

STOPGAP

FILL & PRIME

Toepassingen

Twee-delige Flexible Cementgebonden Primer

Voor computervloeren en ondervloeren met goed vastzittende, waterbestendige lijmrestanten voordat 
STOPGAP 700 SUPERFLEX of  STOPGAP 1200 PRO direct op de ondervloer wordt aangebracht.

Beschrijving

Door de thixotropische consistentie worden de voegen tussen panelen gevuld. Bij een laagdikte van 
1 mm hardt STOPGAP FILL AND PRIME snel uit en is het beloopbaar na 60 minuten. Na volledige 
uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het met de bewegingen in de vloer 
meegaat.

Biedt een uitstekende hechting op diverse soorten ondervloer zoals STOPGAP vochtschermen, 
zand/cement dekvloeren, beton, in goede staat verkerend asfalt, granito, terrazzo, epoxy- en 
polyurethaanhars, keramische- en natuurtegels.Kenmerken

Houdbaarheid Open Tijd Droogtijd 
Poeder: 6 maanden / Vloeistof: 12 maanden 10 - 15 minuten bij 20°C 60 - 120 minuten

Verpakkingsgrootte Verbruik  
Poeder: zak van 4kg / Vloeistof: flacon van 2.5 liter  Ongeveer 8.5m2 bij 0.5mm  



StyccocLeAn

C140
toepassingen

vloer reinigingsmiddel

Asfalt, beton, zand/cement dekvloeren, granito, keramische- en natuursteen tegels, terazzo.

beschrijving

Een geconcentreerd, vloeibaar alkaline reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet, olie en sommige lijmen. kan 
ook gebruikt worden voor het verwijderen van emulsie poetsmiddelen van vloerbedekkingen.

Kenmerken

houdbaarheid applicatie Kleur soortelijk gewicht     verpakkingsgrootte aantal per doos
12 maanden 3 delen water met geel 1.14 gemiddeld            5 liter 4 
 1 deel Styccoclean C140

reinigingsmiddelen

StyccocLeAn

C141
toepassingen

universeel vloer reinigingsmiddel

Tapijten, vloerbedekkingen, plinten, trapneusprofielen, gereedschap.

beschrijving

Een universeel reinigingsmiddel voor het verwijderen van verontreiningingen zoals vet, olie etc. van de rug van 
vloerbedekkingen. kan ook helpen bij het verwijderen van sommige lijmen op tapijt en vloerbedekkingen.

Kenmerken

houdbaarheid Kleur soortelijk gewicht verpakkingsgrootte aantal per doos
12 maanden kleurloos 1.02 gemiddeld 500 ml 12

Stycco

WIPES
toepassingen

Sterke reinigingsdoekjes voor handen en gereedschap.

beschrijving

Stycco-Wipes zijn speciaal voor het verwijderen van onuitgeharde lijm, vernis, teer, bitumen, olie, vet en natte verf. 
De anti-bacteriële formule verwijdert bacteriën van handen en gereedschap en is effectief  tegen MrSA, Salmonella, 
Listeria en E. Coli.

Kenmerken

verpakkingsgrootte
100 doekjes

StyccocLeAn

SOLvEnT
toepassingen

ontvetter en reinigingsmiddel

Tapijten, plinten, trapneusprofielen van linoleum, rubber, vinyl en metaal.

beschrijving

Een niet-brandbaar oplosmiddel voor het verwijderen van vet en olie van de rug van vloerbedekkingen. Het kan ook 
worden gebruikt voor het reinigen van gereedschap.

Kenmerken

houdbaarheid  verpakkingsgroote
12 maanden   500 ml
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toebehoren Plakbanden, Gereedschap en Accessoires

54

1

3

2

4

5

6
7

10

8

9
12

11

13

15
17

16

14

18

19

20 22

21

23

24 25

26 27

28

31
29

32

30



vochtmeting

 1  Stopgap Digital Hygrometer voor nauwkeurige vochtmeting van de ondervloer 
 2  Butyl Tape Onderdeel voor de Hygrometer
 3  Protimeter AquantTM Een niet ingrijpende snelle vochtmeting van de ondervloer
 4  Protimeter MMS2 Moisture Meter voor een indicatie van restvocht in de ondervloer

lijm applicatie

 5  Lijmpistool voor het aanbrengen van F31, F32 & F33
 6  Lijmpistool voor Styccobond B951kg worst verpakking

 7  F30 – verdelings Flacon Applicator voor Styccobond F30
 8  Lijmkammen A1, A2, B1, B2
 9  kunststof  Lijmverdeler voor contactlijmen
10 Plastic lijmkam voor het aanbrengen van lijm

aanbrengen egalisatie

11 Prikken roller roller met lange steel gebruikt bij het aanbrengen van egaliseermiddelen
12 vlakspaan met ronde neus
     500 mm x 115 mm voor het aanbrengen van egaliseermiddelen
13 Standaard vlakspaan
     280 mm x 115 mm voor het aanbrengen van egaliseermiddelen
14 25 liter mengemmer Plastic emmer voor het mengen van egaliseermiddelen
15 Meetemmer voor het afmeten van water
16 Elektrisch aangedreven mengijzer  voor snel en efficiënt elektrisch mengen van egaliseermiddelen 
     Standaard 80 mm 
17 Elektrisch aangedreven mengijzer voor snel en efficiënt elektrisch mengen van egaliseermiddelen  
      Large 100 mm 

vloer voorbereiding en accessoires

18 vloer schraper Schraper met lange steel voor het voorbereiden van de ondervloer
19 Lange houten meetlat - 1m Houten meetlat
20 vachtroller roller met een lange steel voor het aanbrengen van primers en sealers
21 68 kg Linoleumwals Metalen roller voor het aandrukken van vloerbedekkingen
22 glyda voor het aandrukken van tapijt met schuimruggen en vinyl met viltruggen 
23 kantensnijder kantensnijder met twee messen
24 randstroken 2 maten: (15 x 15 mm of  30 x 30 mm) x 1 m lang
25 Spikes Overschoenen met spikes voor het werken met egaliseermiddelen
26 kniebeschermers – PvC Paar kniebeschermers met PvC foam kussen
27 kniebeschermers – Leer Paar kniebeschermers met leer vilt kussen

tapes

28 Impact plakband Dubbelzijdig tape 3 breedtes (allen 50 m lang): 25 mm, 50 mm en 85 mm
 drukgevoelig plakband
29 Amber Label gripsotape - 50 mm x 50 m Dubbelzijdige plakband voor gebruik bij tapijttegels met PvC ruggen
30 gripsotape - 50mm x 50m Enkelzijdige zwart plakband
31 green Label gripsotape - 50mm x 50m Dubbelzijdig plakband voor tapijttegels en tegels met bitumen vilt rug
32 Jointing Tape gemetaliseerde plakband voor gebruik met Isolator Membrane
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