
 

STYCCOBOND F66 is een oplosmiddelvrije contactlijm. De lijm wordt aangebracht 
met een vertande applicator en/of spons applicator. De lijm is toepasbaar op de meest 
voorkomende vloerverwarmingssystemen. Doordat er direct een hechting tot stand 
komt is het bijzonder geschikt voor verlijming op verticale oppervlakken.

STYCCOBOND F66 kan worden gebruikt voor het bevestigen van PVC en rubber 
randen, trapneuzen en vloer- en wandafwerkingen met een rug van PVC, rubber, kurk 
en de meest voorkomende materialen van textiel. 

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids van F. Ball (RAG) voor informatie over specifieke 
vloerafwerkingen en wandbekledingen.

In goede staat verkerend asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste 
egaliseermiddel, met een minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F66 is geschikt voor gebruik op gips, stucwerk, hout, steen, metaal en 
UPVC. 

Neem contact op met een Technische Adviseur voor informatie over andere soorten 
te verlijmen oppervlakken.

 

PRODUCT GEGEVENS

INTRODUCTIE

STYCCOBOND F66
Oplosmiddelvrije Contactlijm

KENMERKEN
• Oplosmiddelvrij
• Geschikt voor gebruik op verticale
  ondergronden
• Goede droogeigenschappen

NORMEN
Alle aspecten van een vloerbedekkings-
installatie moeten voldoen aan de relevante 
Britse richtlijnen zoals BS 8203 (installatie 
van veerkrachtige vloerbedekkingen) of 
BS 5325 (installatie van textiele 
vloerbedekkingen) en aanvullende 
specificaties.

VERPAKKING
emmer van 5 liter

HOEVEEL NODIG?

VERPAKKING METHODE VERBRUIK PER 
VERPAKKING

5 liter
1,4 mm x 2,5 mm 

applicator
25 m2

Opmerking:  Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en 
het absorptievermogen van ondergrond of oppervlak.

Kleur Wit

Consistentie Crèmige consistentie 

Coverage Rates 
(Approx.)

5 m2 per liter per laag of 125 gestrekte meter bij afwerkingen 
van 100 mm breed per 5 liter met vertande applicator 
9 m2 per liter per laag aangebracht met spons applicator

Open tijd Laat de lijm na aanbrengen ongeveer 30 tot 40 minuten drogen. 
De twee oppervlakken kunnen daarna binnen 7 uur op elkaar 
worden gedrukt. Bij het overschreiden van de 7 uur kan het 
nodig zijn de lijm met warmte te reaktiveren.

Droogtijd Minstens 30 minuten
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Scan om de demonstratie 
video te bekijken



VOORBEREIDING ONDERGROND
Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van 
vloer- of muurbekleding. Oppervlakken dienen in goede staat te zijn, droog (<75% 
relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de hechting kunnen 
beïnvloeden. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, 
poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende oppervlakken.

Muren dienen vrij te zijn van behang, bekleding en dergelijke en van de lijm 
waarmee deze bevestigd waren. Verflagen moeten zijn verwijderd. Waar schimmel 
voorkomt deze verwijderen en het betreffende oppervlak met een kopervrij anti-
schimmelproduct te behandelen.
Alle oppervlakken dienen een effectieve vochtwering te hebben, bijvoorbeeld een 
waterkering in muren, een vochtscherm in vloeren.

Beton en zand/cement vloeren dienen volledig zijn uitgehard en een bleeding laag
of coatings en andere afwerkingen op het oppervlak moeten zijn verwijderd.  De 
temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger 
zijn dan 5˚C.  Vloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het 
verwerken van de lijm uit te zijn.

Meer informatie is te vinden in de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F. Ball.

PRIMER AANBRENGEN  
Gebruik onverdunde STOPGAP P121 of verdunde STOPGAP P131 op goed 
voorbereide, zeer absorberende oppervlakken, volgens de aanwijzingen in het 
relevante informatieblad.

DROOGTIJD
Normaalgesproken 30 tot 40 minuten, alhoewel de droogtijd afhankelijk is van de 
omgevingstemperatuur en -vochtigheid. 

De droogtijd van de lijmfilm kan worden verkort met warme lucht over de 
aangebrachte lijm.  
Wees voorzichtig - oververhitting kan sommige vloer- en wandbekledingen doen 
vervormen of kromtrekken.

LIJM AANBRENGEN  
Houd de applicator onder een hoek van 60°en breng de lijm op één van de te 
verlijmen oppervlakken aan (bij voorkeur het absorbende oppervlak). Gebruik de 
spons applicator om een lijmfilm op het andere oppervlak aan te brengen. 

Wanneer de lijm droog aanvoelt, de twee oppervlakken samenbrengen en 
vanuit het midden naar buiten aandrukken zodat er geen lucht tussen blijft zitten en 
over het hele oppervlak goed lijmkontact ontstaat. Vloerafwerking walsen met een 
vloerwals van 68 kg.  Bij muurbekleding druk uitoefenen met een handroller.

Bij gebruik op gladde, niet-absorberende oppervlakken wordt aanbevolen de lijm met 
een spons applicator aan te brengen. Het is belangrijk de lijm gelijkmatig op beide 
oppervlakken aan te brengen.

Het is mogelijk bepaalde vloerafwerkingen op absorberende ondervloeren te verlijmen 
met het aanbrengen van de lijm op één oppervalk i.p.v. twee. De lijm met de vertande 
applicator op de ondervloer aanbrengen en de vloerafwerking in de natte lijm plaatsen. 
Neem voor advies over specifieke vloerafwerkingen contact op met een technisch 
adviseur.

VOORZORGSMAATREGELEN 
Zorg bij het bevestigen van vloerafwerking op stootborden en trappen dat voldoende 
lijm wordt aangebracht door de vertande applicator te gebruiken.

Omdat een directe lijmhechting tot stand komt zodra de twee oppervlakken samen 
worden gedrukt is het essentieel dat de plaatsing van de twee delen meteen goed is.

Zorg bij gebruik met het sponsje dat voldoende hoeveelheid lijm wordt aangebracht. 
Breng niet te dun aan. Niet het aanbevolen verbruik overschreiden.

Bij het verlijmen van bekledingen met een ruwe of profiel rug de vertande applicator 
gebruiken.

GEREEDSCHAP 
Vertande applicator, vertanding 1,4 mm diep, 
en afstanden van 2,5 mm, spons applicator. 

Gereedschap direct na gebruik met koud 
water schoonmaken.

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

HOUDBAARHEID 
12 maanden in ongeopende verpakkingen, 
onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is geclassificeerd.  Raadpleeg 
voor gebruik het relevante veiligheidsblad en 
volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn te vinden op www.f-
ball.nl te vinden of kunnen worden 
aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op 
onderstaand adres.

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

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

Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

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

www.f-ball.nl


