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PRODUCTEN VAN WERELDKLASSE  
MET INGEBOUWDE KWALITEIT

Productontwikkeling
Het ontwikkelen van nieuwe producten wordt bij 
F. Ball gedreven door twee belangrijke drijfveren: 
de dagelijkse wensen en eisen van vloervakmensen 
èn de eigenschappen van nieuwe vloerafwerkingen 
die op de markt gelanceerd worden. Wij vragen 
op een proactieve manier om terugkoppeling van 
vloerenexperts, om te begrijpen hoe we het leven 
voor hen makkelijker kunnen maken. Wij werken 
nauw samen met internationale fabrikanten van 
vloerafwerkingen om de prestaties van onze 
producten te optimaliseren.

Aanbevolen Lijm Gids (RAG®)
De hechte relaties die we met deze fabrikanten 
hebben gesmeed zorgen dat de ongeëvenaarde 
Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) van F. Ball het 
meest vertrouwde naslagwerk blijft bij het kiezen 
van de juiste vloerlijm voor een vloerafwerking. 
De gids bevat lijmadviezen voor meer dan 6000 
afwerkingen van meer dan 200 bekende merken. De 
aanbevelingen, of het gaat om LVT/vinyl, pvc, tapijt, 
tapijttegels, laminaat, hout of kurk, komen tot stand 
na een grondig testproces in de eigen testfaciliteiten 
van F. Ball in Engeland. Pas als ook de fabrikant van 
de vloerafwerking zijn akkoord geeft wordt de 
aanbeveling gepubliceerd.
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Test test test ...
Inderdaad is ‘testen’ het wachtwoord dat 
ten grondslag ligt aan het ethos van onze 
productontwikkeling. Van toepassings-, 
duurzaamheids- en versnelde verouderingstesten 
in het laboratorium tot grootschalige veldproeven, 
nieuwe producten die door F. Ball zijn ontwikkeld  
zijn tot het uiterste getest – en nog verder. Je kunt  
er dus zeker van zijn dat wanneer je kiest voor  
F. Ball, je weet dat het werkt.

Technische ondersteuning
De technische adviseurs van F. Ball bieden 
unieke ondersteuning. Of je nu een compleet 
verwerkingsadvies nodig hebt voor het voorbereiden 
van een probleemvloer tot en met het leggen van de 
vloerafwerking, of gewoon duidelijk advies over het 
meest geschikte vochtscherm of egaliseermiddel voor 
een bepaalde klus, het technische team staat voor 
je klaar. Voor specifieke werken die nader moeten 
worden bekeken kan men vragen om een beoordeling 
op locatie of beeldbellen met een technische adviseur. 
Het hoort allemaal bij de service.

Training
Ben je een nieuwkomer die net is begonnen aan 
een loopbaan in de vloerenbranche, of een ervaren 
vloerenprofessional die op de hoogte wil blijven 
van de laatste innovaties. F. Ball geeft ‘hands on’ 
trainingen en demonstraties in het gebruik van 
nieuwe en bestaande producten, feilloos afgestemd 
op jouw niveau. Ook deze ondersteuning is geheel 
gratis en kan op locatie plaatsvinden.

Lange termijn visie
F. Ball hecht nog steeds veel waarde aan de 
basisprincipes waarmee het bedrijf in 1886 
was opgericht: eerlijkheid, rechtvaardigheid, 
dienstverlening en trouw. De pijlers zijn synoniem 
met het merk F. Ball en onderbouwen de relaties die 
we ontwikkelen met onze klanten, leveranciers en 
partners. Voor ons zijn ze vandaag net zo belangrijk 
als toen Francis Ball het bedrijf voor het eerst begon, 
al die generaties geleden.
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F. Ball is een toonaangevende fabrikant van vloerlijmen en 
vloervoorbereidingsproducten. Elk product is ontwikkeld om de PROfessionele 
vloerenlegger optimale prestaties te bieden, en tevens 100% compatibiliteit met zowel 
de ondervloer als de te leggen vloerafwerking. Nog beter zelfs, F. Ball garandeert dat 
de producten ook blijven presteren, gedurende de levensduur van de vloerinstallatie.



Scan QR code voor 
meer informatie
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* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.

*Afhankelijk van applicatiemethode en 
omstandigheden ter plaatse

Open tijd* (minuten)

Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik

Verklaring 
symbolen

Verpakking

Houdbaarheid

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Droogtijd* (minuten)

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

Uitgebreid assortiment lijmen voor het leggen van tapijt, 
tapijttegels en ondertapijt. Het kiezen van de juiste lijm is 
afhankelijk van de te leggen vloerbedekking, rug en gewenste  
soort hechting. 

De Aanbevolen Lijmgids (RAG) van F. Ball bevat lijmadviezen 
voor meer dan 6000 vloerbedekkingen van ruim 200 
internationale vloerbedekkingsfabrikanten. De adviezen zijn 
goedgekeurd door de fabrikanten van de vloerbedekkingen. 

De Aanbevolen Lijmgids (RAG) is verkrijgbaar als gids, 
toegankelijk via de website www.f-ball.nl en downloadbaar  
als gratis app.

LIJMEN VOOR  
ZACHTE VLOER-
AFWERKINGEN
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F45 • • •
F60 • • • • • •
F73PLUS • • •* •* •* •* •*

F81 • • • • • • •
F84 • • • • • • • •
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STYCCOBOND F30  
Tapijtnaadlijm
Synthetische rubber/harslijm om vezelverlies te voorkomen bij het 
vernaden van de schone snijkant van tapijt. Aanbrengen met speciale 
verdelingsflacon voor Styccobond F30.

Gebruik: Vernading van tapijten met rubber foam of polyurethaan rug.

Verbruik: 50 strekkende meter per verpakking (aanbrengen met speciale verdelingsflacon voor Styccobond F30)

500ml15
Maanden

12

STYCCOBOND F45  
Vinyllijm
Co-polymeer emulsielijm, uitstekende weerstand tegen PVC 
weekmakers.

Gebruik: Zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele 
vloerafwerkingen van PVC

   Bestand tegen weekmakers

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Geen sterke geur

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

30
Maanden

12 15L 5L

STYCCOBOND F41  
Fixeermiddel voor tapijttegels
Oplosmiddelvrije emulsielijm die continue kleeft. Voorkomt het schuiven 
van tapijttegels. Tegels kunnen makkelijk en zonder hoge kosten worden 
verwijderd en vervangen.

Gebruik: Tapijttegels

  Permanent kleverig, ook na droging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Oplosmiddelvrij

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik

Verbruik: 8 m2 – 22 m2 per liter

30
Maanden

12 15L20L 5L

STYCCOBOND F3LE 
Vloerlijm
Dispersielijm met uitstekende aanvangskleefkracht en snelle opbouw 
van de hechting. Nat inleggen. Beschermd tegen biodegradatie en 
geschikt op vloerverwarming.

Gebruik: Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, 
naaldvilt tapijten en kurk.

   Hoge aanvangskleefkracht

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 3 m2 per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)  /  1,5 m2 per liter Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3)

15
Maanden

12 10L

STYCCOBOND F40  
Lijm met hoge kleefkracht
Synthetische polymeer emulsie die twee soorten verlijming biedt. 
Oplosmiddelvrij, watergedragen. Droogt op tot een transparante, 
permanent kleverige film. Geschikt voor gebruik op vloerverwarming. 

Gebruik: Twee soorten verlijming (fixatie/permanente verlijming) voor 
tapijt en ondertapijt.

   Permanent kleverig, ook na droging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 5,4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

40
Maanden

12 15L 10L 5L
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STYCCOBOND F73 PLUS  
Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm
Gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty 
vloerlijm voor het bevestigen van diverse typen vloerafwerking en 
kunstgras. Waterbestendig en ook geschikt voor buitenvloeren.

Gebruik: Voor het bevestigen van naaldvilt / vezel gebonden tapijt, 
kunstgras, PVC, latex, polyurethaan en tapijt met rug van polyurethaan 
en rubber, vinyl en rubber in banen en tegels.

   Vloerafwerking bevestigen in 90 minuten

   Na 2 uur lassen

   Bestand tegen water, olie en vet

   Geschikt voor buitenvloeren

Verbruik: 25 m2 per verpakking Lijmkam: A2

20
Maanden

12 7.5kg

STYCCOBOND F84 
Twee-delige vloerlijm
Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen  
van baan formaat op Stopgap Isolator Membrane. Voor omgevingen 
met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stopgap Isolator Membrane, ook geschikt voor 
sommige vinyl, rubber and linoleum vloerafwerkingen in banen.

   Bestand tegen water, olie en vet 

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 3 m2 per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  2 m2 per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg 2kg

STYCCOBOND F81 
Epoxy vloerlijm
Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige 
uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en 
rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.

   Bestand tegen water, olie en vet

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 10 m2 per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  6 m2 per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg60

STYCCOBOND F60 
Contactlijm
Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar oplosmiddel. 
Aangezien de hechting meteen tot stand komt is het bijzonder geschikt 
voor het bevestigen van vloerafwerkingen en het verticaal bevestigen van 
specifieke muurbekleding op trappen en muren.

Gebruik: Afwerkingen van PVC en rubber, sierlijsten en trapneuzen.

   Hecht meteen 

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Ideaal voor verticale toepassingen

Verbruik: 2 m2 per liter, aanbrengen op beide vlakken

20
Maanden

12 5L 1L30



Scan QR code voor 
meer informatie
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* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.

*Afhankelijk van applicatiemethode 
en omstandigheden ter plaatse

Open tijd* (minuten)

Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik

Verklaring 
symbolen

Verpakking

Houdbaarheid

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Droogtijd* (minuten)

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

LIJMEN VOOR 
HARDE VLOER-
AFWERKINGEN
Uitgebreid assortiment lijmen voor harde vloerafwerkingen 
waarvan velen specifieke eigenschappen bieden zoals toleratie 
voor hoge temperaturen, bestendigheid tegen weekmakers,  
drukgevoelige of anti-statische karakteristieken.

De Aanbevolen Lijmgids (RAG) van F. Ball bevat lijmadviezen 
voor meer dan 6000 vloerbedekkingen, goedgekeurd door 
ruim 200 vloerbedekkingsfabrikanten. Verkrijgbaar als gids,  
via de website www.f-ball.nl en downloadbaar als gratis app.
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F45 • • •
F46 • • • • • •

F48PLUS • • •
F49 • • • • • •
F54 • • •
F57 • • •

F58PLUS • • •
F60 • • • • • •
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F66 • • • • • • •
F73PLUS • • •* •* •* •* •*

F81 • • • • • • •
F84 • • • • • • • •
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STYCCOBOND F48 PLUS  
Met vezels verrijkte vinyllijm bestand tegen 
hoge temperaturen
Met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije co-polymeer emulsielijm met een 
hoge weerstand voor zowel hoge temperaturen als PVC weekmakers. 
Uitermate geschikt in serres en bij grote raampartijen.

Gebruik: Geplastificeerde PVC vloerafwerkingen, zowel banen als tegels.

  Bestand tegen hoge temperaturen

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen weekmakers

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

STYCCOBOND F45  
Vinyllijm
Co-polymeer emulsielijm, uitstekende weerstand tegen  
PVC weekmakers.

Gebruik: Zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele 
vloerafwerkingen van PVC.

   Bestand tegen weekmakers 

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Geen sterke geur

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

30
Maanden

12 15L 5L

STYCCOBOND F44  
Vinyllijm
Oplosmiddelvrije acrylemulsie met uitstekende hechting, sterke 
aanvangskleefkracht en lange open tijd. 

Gebruik: Acryllijm voor vinyl stroken en tegels, tapijt met PVC rug.

   Hoge aanvangskleefkracht

   Lange open tijd

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

60
Maanden

12 15L 10L 5L

STYCCOBOND F46  
Drukgevoelige vinyllijm
Oplosmiddelvrije lijm met sterke hechting. Droogt op tot een 
permanent kleverige film.

Gebruik: Drukgevoelige lijm. Ideaal voor design vloerenafwerkingen 
en patronen.

  Permanent kleverig, ook na droging

  Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Oneindige open tijd

  Oplosmiddelvrij

Verbruik: 5 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm  /  4 m2 per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1) 
3 m2 per liter Lijmkam: A2

Maanden
12 15L 10L40 5L

30
Maanden

12 15L 5L
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STYCCOBOND F54  
Linoleumlijm met hoge aanvangskleefkracht
Oplosmiddelvrije synthetische rubber-emulsielijm met hoge 
aanvangskleefkracht en goede toleratie tegen vocht.

Gebruik: Voor het verlijmen van linoleum banen en tegels.

   Hoge aanvangskleefkracht 

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Geen sterke geur

Verbruik: 3 m2 per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

STYCCOBOND F57  
Stroomgeleidende vinyllijm
Oplosmiddelvrije, met vezels verrijkte, geleidende vinyllijm met  
sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht en lange open tijd.  
Speciaal ontwikkeld voor stroomgeleidende vloerinstallaties.

Gebruik: Stroomgeleidende en anti-statische PVC vloerafwerkingen.

   Oplosmiddelvrij

  Sterke hechting

  Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Bestand tegen weekmakers

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

45
Maanden

12 15L

20
Maanden

12 15L 10L 5L

STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS  
Drukgevoelige vinyllijm
Twee-delige temperatuur tolerante, watergedragen, drukgevoelige 
lijm voor het bevestigen van vinyl vloerafwerkingen in ruimtes waar 
temperaturen tussen -20°C en +60°C schommelen. 

Gebruik: Voor ruimtes waar PVC vloerbedekkingen onderhevig zijn 
aan extreme temperatuurschommelingen.

   Bestand tegen extreme temperaturen

   Waterbestendig – geschikt voor natte ruimtes 

   Snelle opbouw kleefkracht

   7 uur verwerkingstijd* 

   Aanbrengen op één zijde

   Geschikt voor verticale toepassingen

   Sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht 

   Sneluithardend

Verbruik: 5,5 m2 – 6 m2 per kg Lijmkam: fijne vertanding (A1)

Verbruik: 120 strekkende meter per 2 kg met STYCCOBOND applicator – inbegrepen in kit

Eénzijdige drukgevoelige lijm voor het bevestigen van pvc randen en buigbare pvc plinten, 
afwerkingsprofielen en -strips alsook zachte vloerbedekkingen en muurbekledingen van pvc 
of met een pvc rug.

Voor het bevestigen van kunststof plinten, 
afwerkingsprofielen en -strips

*3 uur houdbaar in de pot + 4 uur open tijd

240
Maanden

18 5kg 2kg40

STYCCOBOND F58 PLUS  
Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC,  
vinyl en rubber
Sneldrogende, met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm voor nat, 
halfnat of drukgevoelig verlijmen.

Gebruik: PVC vinyl banen en tegels. Rubber banen en tegels.

  Sneldrogend

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Uitstekende aanvangskleefkracht

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: Tot 6 m2 per liter

Maanden
12 15L 5L5180
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STYCCOBOND F61 
Sneldrogende contactlijm
Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar 
oplosmiddel. De combinatie van snelle droogtijd en lange open tijd 
maakt het bijzonder geschikt voor gebruik op trappen en treden.

Gebruik: Voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen 
en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en 
de meest voorkomende textiele materialen.

   Lange open tijd

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Sneldrogend

Verbruik: 2 m2 per liter, aanbrengen op beide vlakken

20
Maanden

12 5L30

STYCCOBOND F66  
Oplosmiddelvrije contactlijm
Oplosmiddelvrije lijm zonder sterke geur. Ideaal voor bevestigen tegen 
zowel verticale als horizontale oppervlakken. Lange open tijd. Kan met 
hitte opnieuw worden geactiveerd.

Gebruik: Voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen 
en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en 
de meest voorkomende textiele materialen.

   Oplosmiddelvrij

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 5 m2 – 9 m2 per laag per liter, aanbrengen op beide vlakken

30
Maanden

12 5L

STYCCOBOND F60 
Contactlijm
Oplossing van synthetische rubber en hars in een ontvlambaar oplosmiddel. 
Aangezien de hechting meteen tot stand komt is het bijzonder geschikt 
voor het bevestigen van vloerafwerkingen en het verticaal bevestigen van 
specifieke muurbekleding op trappen en muren.

Gebruik: Afwerkingen van PVC en rubber, sierlijsten en trapneuzen.

   Hecht meteen 

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Ideaal voor verticale toepassingen

Verbruik: 2 m2 per liter, aanbrengen op beide vlakken

20
Maanden

12 5L 1L30

STYCCOBOND F73 PLUS  
Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm
Gebruiksklare, met vezels verrijkte, vochtuithardende heavy-duty 
vloerlijm voor het bevestigen van diverse typen vloerafwerking en 
kunstgras. Waterbestendig en ook geschikt voor buitenvloeren.

Gebruik: Voor het bevestigen van naaldvilt / vezel gebonden tapijt, 
kunstgras, PVC, latex, polyurethaan en tapijt met rug van polyurethaan 
en rubber, vinyl en rubber in banen en tegels.

   Vloerafwerking bevestigen in 90 minuten

   Na 2 uur lassen

   Bestand tegen water, olie en vet

   Geschikt voor buitenvloeren

Verbruik: 25 m2 per verpakking Lijmkam: A2

20
Maanden

12 7.5kg

STYCCOBOND F84 
Twee-delige vloerlijm
Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen  
van baan formaat op Stopgap Isolator Membrane. Voor omgevingen 
met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stopgap Isolator Membrane, ook geschikt voor 
sommige vinyl, rubber and linoleum vloerafwerkingen in banen.

   Bestand tegen water, olie en vet 

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 3 m2 per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  2 m2 per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg 2kg

STYCCOBOND F81 
Epoxy vloerlijm
Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige 
uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en 
rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.

   Bestand tegen water, olie en vet

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 10 m2 per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  6 m2 per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg60
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INSTALLATIES 
VAN LVT-PVC

SYSTEEM LVT-PVC

Vloerafwerkingen van LVT-PVC zijn enorm populair geworden 
in diverse toepassingen. Als reactie hierop heeft F. Ball een 
assortiment ontwikkeld voor LVT-PVC vloersystemen om 
een optimaal resultaat te behalen bij het afwerken met LVT’s 
of PVC. ‘Systeem LVT-PVC’ van F. Ball omvat alle producten 
die stoffeerders nodig hebben om een perfecte installatie te 
garanderen, iedere keer weer.

Doordat het hele system van F. Ball komt, vermijden 
vloerenexperts problemen met producten die niet goed 
bij elkaar passen, en maken ze bovendien gebruik van de 
productgarantie van F. Ball. Er is een uitgebreide keuze 
aan producten, voor iedere soort installatie. En met de 
Aanbevolen Lijm Gids (RAG®) binnen handbereik kunnen 
vloerenleggers er zeker van zijn de juiste producten te 
gebruiken voor de te leggen afwerking van LVT-PVC.
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STYCCOBOND 
LVT-PVC LIJMEN 
KEUZETABEL

Gebruik onderstaande keuzetabel om de juiste lijm 
voor de klus te kiezen. Raadpleeg altijd de Aanbevolen 
Lijm Gids (RAG®) van F. Ball of neem contact op met 
een technisch adviseur voor meer informatie.

*houdbaarheid in de pot 
+

 open tijd

vloerafwerking  
van LVT-PVC

lijm

egalisatie

primer

vochtscherm

ondervloer

De lagen voorbereiding die cruciaal zijn 
voor de perfecte eindvloer van LVT-PVC.
Hoogwaardige vloerafwerkingen vereisen een droge, in 
goede staat verkerende en gladde ondervloer. Om dit te 
bereiken is een systeem nodig van op elkaar afgestemde 
producten. Te beginnen met een vochtscherm waar een 
egalisatie over komt om een ultra-gladde afwerking te 
bereiken. Gespecialiseerde lijmen zorgen er daarna voor  
dat de vloer tijdens gebruik aan de bedoelde eisen voldoet.

STYCCOBOND
F44

STYCCOBOND
F46

STYCCOBOND
F48 PLUS

STYCCOBOND 
F49 HYBRIDE PS

STYCCOBOND
F58 PLUS

Primaire toepassing nat inleggen 
sterke hechting

drukgevoelig 
voor het leggen 
van designs en 

patronen

nat inleggen, 
bestand tegen hoge 

temperaturen

drukgevoelig, voor 
ruimtes met extreme 

temperatuur-
verschillen

sneldrogend, 
transitioneel, 
drukgevoelig

Kenmerken
sterke hechting

hoge 
aanvangskleefkracht

drukgevoelig

oneindige open tijd

uitstekende 
weerstand tegen 

weekmakers

nat inleggen

met vezels verrijkt

uitstekende 
dimensionale 

stabiliteit

hoge tolerantie 
voor temperatuur 
(-20°C tot +60°C)

geschikt voor 
vochtige ruimten

ook geschikt voor 
het bevestigen van 
kunststof plinten, 

afwerkingsprofielen 
en -strips 

gebruiksvriendelijk

nat, half-nat of 
drukgevoelig 

verlijmen

met vezels verrijkt

sneldrogend

Open tijd (minuten) 60 Oneindig 30 420* 180

LVT-PVC leggen na 
(minuten) 10 – 15 40 5 10 5 – 10

Nat inleggen

Transitie

Drukgevoelig

Hoge temperaturen 

Vezels-verrijkt

Vocht-tolerant

Vloerverwarming

Maritieme 
toepassingen

Verbruik tot 4 m2 per liter tot 5 m2 per liter tot 4 m2 per liter tot 6 m2 per kg tot 6 m2 per liter

Alle egalines van F. Ball voldoen aan EMICODE EC1 (zeer lage emissie) 
en Britse CA/CE-normen. Raadpleeg het productinformatieblad voor 
de normen van een specifiek product. 

18
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LIJMEN VOOR 
VLOER-
AFWERKINGEN 
VAN HOUT
Assortiment lijmen dat is ontwikkeld om te voldoen aan  
de wensen van professionele parketleggers. Uitgaande van  
de dagelijkse eisen die worden gesteld aan parketvloeren 
biedt het assortiment een keuze aan lijmen die voldoen aan  
de gewenste toepassing, locatie en prestatie.

Met accessoires en toebehoren kan het werk zo spoedig 
mogelijk worden begonnen, en een perfect eindresultaat 
worden verkregen.
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STYCCOBOND B90 
Universele parketlijm
PVA emulsielijm, beschermd tegen biodegradatie. Droogt tot een 
kleurloze, transparante film.

Gebruik: Voor het verlijmen van losleg planken met messing en groef 
verbinding. 

  Sterke hechting    Waterbestendig volgens D3 van NEN EN204

Verbruik: 200 strekkende meter bij 3 mm ril per liter

10
Maanden

12 5L 1L

STYCCOBOND B95  
Hoogwaardige soepele parketlijm
Soepele lijm die meegaat met de natuurlijke bewegingen van een houten 
vloer.

Gebruik: Voor het bevestigen van samengestelde vloerdelen 
(duoplanken, half-massief) en diverse soorten planken en stroken met 
een lengte tot 1,5 meter.

  Flexibel met sterke hechting

  Snelle uitharding

  Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Oplosmiddel- en isocyanaatvrij

Verbruik: 800 gr per m2 Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3) / 1000 gr per m2 Lijmkam: B11

20
Maanden

12 15kg 8kg 1kg

STYCCO FLEX  
Sneluithardende soepele lijm
Sneluithardende flexibele en vullende lijm. Bevestigt diverse soorten 
interieurmateriaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen 
èn buiten.

Gebruik: Voor het vastzetten van tapijtlatten, PVC sierlijsten, plinten, 
sierlijsten, strips. Ook voor het bevestigen van de eerste rij vloerdelen 
bij het leggen van een houten vloer. Stycco Flex is geschikt voor het 
bevestigen van zeer geplastificeerde PVC vloeraccessoires (met een 
hoog gehalte aan weekmakers) en afwerkingen, waaronder plinten  
en sierranden.

  Trapneusprofielen zitten in een uur vast

  Tapijtlatten bevestigd in 30 minuten

  Geschikt voor binnen en buiten 

Verbruik: 38 strekkende meter bij 3 mm ril

290ml
10

Maanden
18

*Afhankelijk van 
applicatiemethode en 
omstandigheden ter plaatse

Open tijd* (minuten)

Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik

Verklaring 
symbolen

Verpakking

Houdbaarheid

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Droogtijd* (minuten)

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

20
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meer informatie
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Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk F3

Universele spraylijm:  fixatie van naden / plaatselijke verlijming F12

Voor het vernaden van tapijten met rubber foam en polyurethaan rug F30

Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten F40

Fixeermiddel voor tapijttegels F41

Acryllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen F45

Oplosmiddelhoudende lijm voor vezelgebonden tapijt, linoleum en kurk F52

Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F60

Gebruiksklare polyurethaan vloerlijm - vochtbestendig F74

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Twee componenten lijm F84

Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen F44

Acryllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen F45

Drukgevoelige lijm voor vinyl vloerbedekkingen F46

Vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen F48 PLUS

Temperatuur tolerante druggevoelige vinyllijm F49

Oplosmiddelhoudende lijm voor vezelgebonden tapijt, linoleum en kurk F52

Linoleum lijm met hoge aanvangskleefkracht F54

Stroomgeleidende vinyllijm voor stroomgeleidende en anti-statische PVC en rubber vloerbedekkingen F57

Lijm voor rubber vloerbedekkingen F58

Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F60

Sneldrogende contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F61

Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm F66

Gebruiksklare polyurethaan vloerlijm - vochtbestendig F74

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Twee componenten lijm F84

Oplosmiddelhoudende houtlijm B92

Hoogwaardige soepele houtlijm B95

Houtlijm voor massieve blokken F21

Sneluithardende soepele lijm voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieurmateriaal FLEX

Spraybaar fixeermiddel voor tapijttegels S920

Spraybare drukgevoelige lijm S930

Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk F3

Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten F40

Fixeermiddel voor tapijttegels F41

Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen F44

Drukgevoelige lijm voor vinyl vloerbedekkingen F46

Temperatuur tolerante druggevoelige vinyllijm F49

Linoleum lijm met hoge aanvangskleefkracht F54

Lijm voor rubber vloerbedekkingen F58

Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm F66

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Drukgevoelige vinyllijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane) F47*

Twee componentenlijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane) F84*

Vernading van tapijten met geweven rug F1

Sneluithardende soepele lijm voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieurmateriaal FLEX

Gebruiksklare siliconenlijm voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, ceramische tegels, etc SEAL
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Directe hechting op type ondergrond Lijm

LIJMEN VOOR  
ZACHTE 
VLOER 

BEDEKKINGEN

F3 3m2 per liter

F30 100 meter per liter

F40 5.4m2 per liter

F41 8 – 22m2 per liter 

F45 3m2 per liter

F60 2m2 per liter,  2 oppervlakken

F73 PLUS Tot 2.4m2/kg *

F81 1.5m2 per kg

F84 3m2 per kg

LIJMEN VOOR 
HARDE 
VLOER 

BEDEKKINGEN 

F44 4m2 per liter

F45 3m2 per liter

F46 3 – 5m2 per liter

F48 PLUS 4m2 per liter

F49 5.5 – 6m2 per kg

F54 3m2 per liter

F57 4m2 per liter

F58 PLUS 4 – 6m2 per liter

F60 2m2 per liter, 2  oppervlakken *

F61 2m2 per liter, 2 oppervlakken *

F66 5m2 per laag per liter *

F73 PLUS Tot 2.4m2/kg *

F81 1.5m2 per kg *

F84 3m2 per kg *

LIJMEN VOOR
HOUTEN VLOER 
BEDEKKINGEN

B95 800g/m2 – 1000g/m2

FLEX 38m per koker, ril van 3mm

MARITIEME
VLOERSYSTEMEN

F3 3m2 per liter

F40 5.4m2 per liter

F41 8 – 22m2 per liter 

F44 4m2 per liter

F46 3 – 5m2 per liter

F49 5.5 – 6m2 per kg

F58 PLUS 4m2 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 n/a

FLEX 38m per koker, ril van 3mm

SEAL 11m per koker, ril van 6mm
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ApplicatieDekking Product Kenmerken

Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk F3

Voor het vernaden van tapijten met rubber foam en polyurethaan rug F30

Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten F40

Fixeermiddel voor tapijttegels F41

Acryllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen F45

Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F60

* * * * * Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm F73 PLUS

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Twee componenten lijm F84

Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen F44

Acryllijm voor zeer geplastificeerde tapijten met PVC ruggen, soepele PVC vloerbedekkingen F45

Drukgevoelige lijm voor vinyl vloerbedekkingen F46

Vinyllijm bestand tegen hoge temperaturen F48 PLUS

Temperatuur tolerante, drukgevoelige lijm voor vinyl en PVC plinten en afwerkingsprofielen F49

Linoleum lijm met hoge aanvangskleefkracht F54

Stroomgeleidende vinyllijm voor stroomgeleidende en anti-statische PVC vloerbedekkingen F57

Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC, vinyl en rubber F58 PLUS

Contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F60

Sneldrogende contactlijm voor vloerbedekkingen, PVC en rubber sierlijsten F61

Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm F66

* * * * * Heavy-duty, gebruiksklare vloerlijm F73 PLUS

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Twee componenten lijm F84

Hoogwaardige soepele houtlijm B95

* Sneluithardende soepele lijm voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieurmateriaal FLEX

Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, naaldvilt tapijten en kurk F3

Lijm met een hoge kleefkracht voor fixatie en permanente verlijming van tapijten en ondertapijten F40

Fixeermiddel voor tapijttegels F41

Vinyllijm voor stroken en tegels, tapijten met PVC rug en rubber vloerbedekkingen F44

Drukgevoelige lijm voor vinyl vloerbedekkingen F46

Temperatuur tolerante, drukgevoelige lijm voor vinyl en PVC plinten en afwerkingsprofielen F49

Lijm voor rubber vloerbedekkingen F58 PLUS

Oplosmiddelvrije, waterdragende contactlijm F66

Twee componenten epoxy lijm - vochtbestendig F81

Drukgevoelige vinyllijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane) F47*

Twee componentenlijm (*ALLEEN VOOR Stopgap Isolator Membrane) F84*

Vernading van tapijten met geweven rug F1

* Sneluithardende soepele lijm voor bevestigen van trapneuzen en diverse soorten interieurmateriaal FLEX

Gebruiksklare siliconenlijm voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, ceramische tegels, etc SEAL
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Directe hechting op type ondergrond Lijm

LIJMEN VOOR  
ZACHTE 
VLOER 

BEDEKKINGEN

F3 3m2 per liter

F12 3m2 per verpakking, 2 oppervlakken

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,  2 oppervlakken

F74 1.5m2 per kg

F81 1.5m2 per kg

F84 3m2 per kg

LIJMEN VOOR 
HARDE 
VLOER 

BEDEKKINGEN 

F44 4m2 per liter

F45 3m2 per liter

F46 3 – 5m2 per liter

F48 PLUS 4m2 per liter

F49 6m2 per kg

F52 3m2 per liter

F54 3m2 per liter

F57 4m2 per liter

F58 3m2 per liter

F60 2m2 per liter, 2  oppervlakken

F61 2m2 per liter, 2 oppervlakken

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

B92 500g/m2 – 700g/m2

B95 800g/m2 – 1000g/m2

F21 1m2 per kg

FLEX 38m per koker, ril van 3mm

SPRAY  
LIJMEN

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

F49 6m2 per kg

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 n/a

FLEX 38m per koker, ril van 3mm

SEAL 11m per koker, ril van 6mm
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ApplicatieDekking Product Kenmerken

* Voor specifieke ondersteuning, raadpleeg onze technische adviseurs.



Scan QR code voor 
meer informatie
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*Afhankelijk van applicatiemethode 
en omstandigheden ter plaatse

MARITIEME  
VLOERSYSTEMEN
Uitgebreid assortiment MED gecertificeerde vloerlijmen en 
egaliseermiddelen voor maritieme en offshore applicaties.  
Ze zijn volgens IMO normen getest en goedgekeurd, en 
dragen het certificaat dat ze mogen worden gebruikt in 
maritieme vloerinstallaties. De producten zijn verwerkt  
op diverse prestigieuze cruiseschepen zoals de ‘Adventure 
of the Seas’ en ‘Queen Mary II’. Ze zijn ook breder 
toepasbaar op offshore platforms, roll on–roll off (RORO)
ferries, superjachten, binnenvaartschepen en diverse  
typen zeeschepen.

Open tijd* (minuten)

Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik

Verklaring 
symbolen

Droogtijd* (minuten)

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

Houdbaarheid

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Beloopbaar na

Minuten
90

Mengen met water

Verpakking

25kg

Europese markering

Britse markering
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STYCCOBOND F41  
Fixeermiddel voor tapijttegels
Oplosmiddelvrije emulsielijm die continue kleeft. Voorkomt het schuiven 
van tapijttegels. Tegels kunnen makkelijk en zonder hoge kosten worden 
verwijderd en vervangen.

Gebruik: Tapijttegels

  Permanent kleverig, ook na droging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Oplosmiddelvrij

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik

Verbruik: 8 m2 – 22 m2 per liter

30
Maanden

12 15L20L 5L

STYCCOBOND F3LE 
Vloerlijm
Dispersielijm met uitstekende aanvangskleefkracht en snelle opbouw 
van de hechting. Nat inleggen. Beschermd tegen biodegradatie en 
geschikt op vloerverwarming.

Gebruik: Vloerlijm voor geweven, rubber foam, vilt, synthetisch, 
naaldvilt tapijten en kurk.

   Hoge aanvangskleefkracht

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 3 m2 per liter Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)  /  1,5 m2 per liter Lijmkam: 3 mm x 6 mm (B3)

15
Maanden

12 10L

STYCCOBOND F40  
Lijm met hoge kleefkracht
Synthetische polymeer emulsie die twee soorten verlijming biedt. 
Oplosmiddelvrij, watergedragen. Droogt op tot een transparante, 
permanent kleverige film. Geschikt voor gebruik op vloerverwarming. 

Gebruik: Twee soorten verlijming (fixatie/permanente verlijming) voor 
tapijt en ondertapijt.

   Permanent kleverig, ook na droging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 5,4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

40
Maanden

12 15L 10L 5L

STYCCOBOND F44  
Vinyllijm
Oplosmiddelvrije acrylemulsie met uitstekende hechting, sterke 
aanvangskleefkracht en lange open tijd. 

Gebruik: Acryllijm voor vinyl stroken en tegels, tapijt met PVC rug.

   Hoge aanvangskleefkracht

   Lange open tijd

   Bestand tegen natte reiniging

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

Verbruik: 4 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

60
Maanden

12 15L 10L 5L

STYCCOBOND F46  
Drukgevoelige vinyllijm
Oplosmiddelvrije lijm met sterke hechting. Droogt op tot een 
permanent kleverige film.

Gebruik: Drukgevoelige lijm. Ideaal voor design vloerenafwerkingen 
en patronen.

  Permanent kleverig, ook na droging

  Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

  Oneindige open tijd

  Oplosmiddelvrij

Verbruik: 5 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm  /  4 m2 per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1) 
3 m2 per liter Lijmkam: A2

Maanden
12 15L 10L40 5L
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STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS  
Drukgevoelige vinyllijm
Twee-delige temperatuur tolerante, watergedragen, drukgevoelige 
lijm voor het bevestigen van vinyl vloerafwerkingen in ruimtes waar 
temperaturen tussen -20°C en +60°C schommelen. 

Gebruik: Voor ruimtes waar PVC vloerbedekkingen onderhevig zijn 
aan extreme temperatuurschommelingen.

   Bestand tegen extreme temperaturen

   Waterbestendig – geschikt voor natte ruimtes 

   Snelle opbouw kleefkracht

   7 uur verwerkingstijd* 

   Aanbrengen op één zijde

   Geschikt voor verticale toepassingen

   Sterke hechting, hoge aanvangskleefkracht 

   Sneluithardend

Verbruik: 5,5 m2 – 6 m2 per kg Lijmkam: fijne vertanding (A1)

Verbruik: 120 strekkende meter per 2 kg met STYCCOBOND applicator – inbegrepen in kit

Eénzijdige drukgevoelige lijm voor het bevestigen van PVC randen en buigbare PVC plinten, 
afwerkingsprofielen en -strips alsook zachte vloerafwerkingen en muurbekleding van PVC 
of met een PVC rug.

Voor het bevestigen van kunststof plinten, 
afwerkingsprofielen en -strips

*3 uur houdbaar in de pot + 4 uur open tijd

240
Maanden

18 5kg 2kg40

STYCCOBOND F58 PLUS  
Met vezels verrijkte vloerlijm voor PVC,  
vinyl en rubber
Sneldrogende, met vezels verrijkte, oplosmiddelvrije lijm voor nat, 
halfnat of drukgevoelig verlijmen.

Gebruik: PVC vinyl banen en tegels. Rubber banen en tegels.

  Sneldrogend

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Uitstekende aanvangskleefkracht

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: Tot 6 m2 per liter

Maanden
12 15L 5L5180

STYCCOBOND F66  
Oplosmiddelvrije contactlijm
Oplosmiddelvrije lijm zonder sterke geur. Ideaal voor bevestigen tegen 
zowel verticale als horizontale oppervlakken. Lange open tijd. Kan met 
hitte opnieuw worden geactiveerd.

Gebruik: Voor het bevestigen van PVC en rubber randen, trapneuzen 
en vloer- en wandbekledingen met een rug van PVC, rubber, kurk en 
de meest voorkomende textiele materialen.

   Oplosmiddelvrij

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

Verbruik: 5 m2 – 9 m2 per laag per liter, aanbrengen op beide vlakken

30
Maanden

12 5L

STYCCOBOND F81 
Epoxy vloerlijm
Oplosmiddelvrije, twee-delige epoxylijm. Waterbestendig na volledige 
uitharding. Ideaal voor vochtige omgevingen, binnen en buiten.

Gebruik: Diverse vloerafwerkingen waaronder sommige vinyl en 
rubber vloeren, kunstgras tapijt met PVC rug en vezelgebonden tapijt.

   Bestand tegen water, olie en vet

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 10 m2 per 5 kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  6 m2 per 5 kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg60
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STOPGAP 300 HD  
Heavy-duty zelfuitvloeiend egaliseermiddel
Snelafbindend egaliseermiddel. Mengen met water.

Gebruik: Voor gebruik op zowel absorberende als niet-absorberende 
binnenvloeren in ruimtes onderhevig aan zware belasting.

Verbruik: 5 m2 bij 3 mm laagdikte

  Laagdikte van 2 – 20 mm*

  Handmatige applicatie en verpompbaar

  Uitstekende vloei-eigenschappen

  Proteïnevrij

*tot maximaal 15 mm ongevuld

25kg
Maanden

6
Minuten

90

STOPGAP 600 BASE  
Egaliseermiddel voor dikke lagen
Egaliseermiddel voor het snel en kostenbesparend verhogen van 
vloerniveaus. Mengen met water.

Gebruik: Vormt een goede basis voor laagdiktes van minimaal 5 mm  
tot maximaal 50 mm.

Verbruik: 2,8 m2 bij 5 mm laagdikte

  Laagdikte van 5 – 50 mm in één applicatie

  Handmatige applicatie en verpompbaar

  Geen sterke geur

  Proteïnevrij

25kg
Maanden

6
HOURS

3

STOPGAP 1200 PRO  
Hoogwaardig egaliseermiddel
Snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel voor het voorbereiden 
van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaande aan het 
leggen van een nieuwe vloerafwerking. 

Gebruik: Uitermate geschikt voor gebruik op oude lijmresten 
(waaronder bitumen en fixaties). Primeren niet nodig.

Verbruik: 5 m2 bij 2 – 3 mm laagdikte

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Kan worden gevuld tot 30 mm

   Geschikt voor gebruik op oude lijmresten

   Stoffeerbaar na 4 uur

20kg
Maanden

6
Minuten

60

Mengverhouding: 5 liter met 20kg poeder

STOPGAP 1200 PRO  
Vloeistof
Gebruik: Uitsluitend met Stopgap 1200 poeder.

Maanden
12 5L

STOPGAP 700 SUPERFLEX  
Egaliseermiddel verrijkt met vezels
Sneldrogend, met vezels verrijkt egaliseermiddel voor het snel plaatsen 
van een vloerinstallatie op een flexibele ondervloer. 

Gebruik: Op ondervloeren van hout of staal en op computervloeren.

Verbruik: 4,8 m2 bij 3 mm laagdikte

  Met vezels verrijkt voor meer veerkracht

   Laagdikte van 2 – 10mm

   Sneldrogend

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

20kg
Maanden

6
Minuten

60



Scan QR code voor 
meer informatie
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Goedgekeurd voor  
maritiem gebruik

Verklaring 
symbolen

Houdbaarheid

Beloopbaar na

Minuten
90

Mengen met water

Verpakking

25kg

Europese markering

Britse markering

Applicatie
TREKKER

EGALISATIE,  
UITVLAK &  
REPARATIE
Hoogwaardige egaliseermiddelen voor diverse universele 
and gespecialiseerde applicaties, zoals snelle Fast Track 
installaties en voorbereiding van vloeren met zware 
belasting, en ondervloeren van metaal of hout. Reparatie- 
en uitvlakmiddelen bieden een ultra gladde afwerking 
bijvoorbeeld bij reparaties aan beschadigde dekvloeren en 
het vullen van voegen en schroefgaten na bevestiging van 
houten vloerplaten.

32
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STOPGAP GREEN BAG  
Universeel egaliseermiddel
Snelafbindend, proteïnevrij egaliseermiddel zonder sterke geur. Na 
uitharding heeft het een hoge eindsterkte. Uitermate geschikt voor 
ruimtes onderhevig aan lichte tot zware belasting. 

Gebruik: Absorberende en niet-absorberende ondervloeren.

   Laagdikte van 3 – 20 mm

  Sneluithardende formule

   Geschikt voor gebruik onder een 
STOPGAP vochtscherm

  Gebruik in klinische omgevingen

Verbruik: 5 m2 bij 3 mm  /  1 m2 bij 20 mm (gevulde mix)

25kg
Maanden

6
Minuten

90

Mengverhouding: 5 liter per 25 kg poeder

STOPGAP 128  
Vloeistof
Gebruik: Absorberende en niet-absorberende ondervloeren. 
Gebruiken met Stopgap Green Bag poeder.

Maanden
12 5L

Mengverhouding: 5 liter per 25 kg poeder

STOPGAP 114  
Vloeistof
Gebruik: Absorberende en niet-absorberende ondervloeren. 
Gebruiken met Stopgap Green Bag poeder.

Maanden
12 5L

STOPGAP FAST-TRACK 30  
Snelafbindend sneldrogend egaliseermiddel
Zéér snel egaliseermiddel volgens de laatste ontwikkelingen in  
cement-technologie. Beloopbaar na 30 minuten.

Gebruik: Lichte tot zware toepassingen. Voor het voorbereiden 
van in goede staat verkerende absorberende en niet-absorberende 
ondervloeren voorafgaande aan de installatie van een nieuwe 
vloerafwerking.

Verbruik: 5,6 m2 bij 2 mm laagdikte

16kg
Maanden

6
Minuten

30

STOPGAP 200 SMOOTH  
Acryl egaliseermiddel
Snelafbindend acryl egaliseermiddel voor zowel absorberende als niet-
absorberende ondervloeren. 

Gebruik: Stopgap 200 acrylvloeistof is proteïnevrij waardoor 
het geschikt is voor gebruik in biologisch kwetsbare omgevingen. 
Aanbrengen met een laagdikte van maximum 15 mm (ongevuld). 

  Laagdikte van 2 – 20 mm

  Lange open tijd

  Geen sterke geur

  Gebruik in klinische omgevingen

Verbruik: 4,8 m2 bij 3 mm laagdikte

25kg
Maanden

6
Minuten

90

STOPGAP RED BAG 
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor het voorbereiden van 
absorberende binnenvloeren met lichte tot middelzware belasting 
voorafgaande aan het leggen van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: Vloeren met lichte tot gemiddelde belasting. Geschikt voor 
gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingen.

   Laagdikte van 3 – 6 mm

  Kan worden gevuld tot 10 mm

  Zelfuitvloeiende eigenschappen

  Proteïnevrij

Verbruik: 4,8 m2 bij 3 mm laagdikte

25kg
Maanden

6
HOURS

3
Mengverhouding: 5 liter met 25 kg poeder

STOPGAP 200 SMOOTH  
Acrylvloeistof
Uitsluitend met Stopgap 200 poeder.

Maanden
12 5L

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Stoffeerbaar na 45 minuten

   Uitstekende vloei-eigenschappen

   Geavanceerde cementtechnologie
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STOPGAP 460 EXTERIOR REPAIR  
Snelle reparatiemortel
Voor gebruik in vochtige omgevingen. Uitstekende vries/dooi-
weerstand bij toepassing buiten.

Gebruik: Polymeer gemodificeerde, sneluithardende mortel voor het 
repareren van buitenvloeren voorafgaande aan egaliseren met Stopgap 
850. Ook voor gebruik binnen onder een Stopgap vochtscherm.

Verbruik: 2,3 m2 bij 3 mm laagdikte

   Laagdikte van 3 – 20 mm

  Hellende vlakken en randen

  Verticale toepassing

STOPGAP 400 REPAIR  
Sneluithardende reparatiemortel
Proteïnevrije poeder voor het repareren en renoveren van 
binnenvloeren, treden en trappen. Mengen met water.

Gebruik: Sneldafbindend en zakt niet in. Ideaal voor het maken van 
hellende vlakken en randen. In combinatie met Stopgap Graded 
Aggregate van dikkere naar zeer dunne laagdikte te verwerken.

Verbruik: 2,1 m2 bij 3 mm laagdikte per verpakking van 10 kg

   Applicatiedikte van 2 – 20 mm

   Repareren van hellingen en randen

   Van grotere laagdikte naar zeer dun

10kg
Maanden

12
Minuten

20

Maanden
9

Minuten
60 10kg

STOPGAP 500 MICRO  
Uitvlakmiddel
Sneldrogend uitvlakmiddel. Stopgap 500 zorgt voor een gelijkmatig 
oppervlak zonder onvolmaaktheden.

Gebruik: Voor vloeren met lichte tot gemiddelde belasting. Mengen 
met water. Geen primer nodig. Met vlakspaan afwerken van dikkere 
naar dunne laagdiktes. 

Verbruik: 36 m2 micro-coat per verpakking van 8 kg

   Geschikt voor voegen tussen plaatmateriaal 

   Proteïnevrij

   Geen sterke geur

8kg
Maanden

12

STOPGAP MICRO RAPID  
Reparatie- en uitvlakmiddel
Zeer fijn, snelafbindend, sneldrogend flexibel reparatie- en 
uitvlakmiddel dat volgens de laatste ontwikkelingen in cement-
technologie een uiterst snelle oplossing biedt en een ultra  
gladde afwerking.

Gebruik: Geschikt voor vloeren met gemiddelde tot zware belasting. 
Mengen met water. Primeren niet nodig. Met vlakspaan afwerken van 
dikkere naar dunne laagdiktes.

Verbruik: 37,5 m2 uiterst dun (schrapen) per verpakking van 8 kg

  Snelafbindend, sneldrogend 

  Geschikt over hout, egalisaties en meer

  Proteïnevrij

  Geen sterke geur

8kg
Maanden

12

STOPGAP 300 HD  
Heavy-duty zelfuitvloeiend egaliseermiddel
Snelafbindend egaliseermiddel. Mengen met water.

Gebruik: Voor gebruik op zowel absorberende als niet-absorberende 
binnenvloeren in ruimtes onderhevig aan zware belasting.

Verbruik: 5 m2 bij 3 mm laagdikte

  Laagdikte van 2 – 20 mm*

  Handmatige applicatie en verpompbaar

  Uitstekende vloei-eigenschappen

  Proteïnevrij

*tot maximaal 15 mm ongevuld

25kg
Maanden

6
Minuten

90
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STOPGAP 800 WEARCOAT  
Egaliseermiddel als eindlaag
Zelf-uitvloeiend egaliseermiddel voor het verbeteren en renoveren  
van bestaande industriële binnenvloeren. 

Gebruik: Proteïnevrij en dimensionaal stabiel. Voor laagdikten tussen 
5 – 15 mm.

Verbruik: 3 m2 bij 5 mm laagdikte

   Laagdikte van 5 – 15 mm

   Uitstekende vloei-eigenschappen

   Geen sterke geur

   Proteïnevrij

25kg
Maanden

6
Minuten

90

STOPGAP 850 EXTERIOR  
Egaliseermiddel voor buiten
Egaliseermiddel voor niet-structurele toepassingen buiten.

Gebruik: Voor toepassingen met lichte tot gemiddelde belasting. Voor 
het glad en vlakmaken van ruw of mechanisch beschadigde beton of 
zand/cement dekvloeren die versleten, beschadigd of verweert zijn 
zoals balkons, terassen, garages, paden, etc.

Verbruik: 2,9 m2 bij 5 mm laagdikte

   Laagdikte van 5 – 15 mm

   Kan worden gevuld tot 50 mm

   Geschikt voor buiten

   Proteïnevrij

STOPGAP SEAL  
Voor gebruik op Stopgap 800 Wearcoat
Transparante, gebruiksklare, watergedragen polyurethaan coating voor 
gebruik op Stopgap 800 Wearcoat. Beschermt de vloer. Vermindert de 
hechting van vuil etc zodat het onderhoud vergemakkelijkt wordt. 

Gebruik: Beschermende, hygiënische coating voor gebruik op Stopgap 
800 Wearcoat.

Verbruik: 10 m2 per liter

   Sneldrogend    Geen sterke geur

Maanden
12 5L

25kg
Maanden

6
HOURS

2

STOPGAP 600 BASE  
Egaliseermiddel voor dikke lagen
Egaliseermiddel voor het snel en kostenbesparend verhogen van 
vloerniveaus. Mengen met water.

Gebruik: Vormt een goede basis voor laagdiktes van minimaal 5 mm  
tot maximaal 50 mm.

Verbruik: 2,8 m2 bij 5 mm laagdikte

  Laagdikte van 5 – 50 mm in één applicatie

  Handmatige applicatie en verpompbaar

  Geen sterke geur

  Proteïnevrij

25kg
Maanden

6
HOURS

3

STOPGAP 700 SUPERFLEX  
Egaliseermiddel verrijkt met vezels
Sneldrogend, met vezels verrijkt egaliseermiddel voor het snel plaatsen 
van een vloerinstallatie op een flexibele ondervloer.

Gebruik: Op ondervloeren van hout of staal en op computervloeren.

Verbruik: 4,8 m2 bij 3 mm laagdikte

  Met vezels verrijkt voor meer veerkracht

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Sneldrogend

   Goedgekeurd voor maritiem gebruik 

20kg
Maanden

6
Minuten

60
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STOPGAP 1100 GYPSUM  
Calciumsulfaatgebonden egaliseermiddel
Stopgap 1100 Gypsum biedt een glad en vlak oppervlak voorafgaande 
aan het leggen van een nieuwe vloerbedekking.

Gebruik: Voor gebruik op calciumsulfaat vloeren, zoals anhydriet.

Verbruik: 5 m2 bij 2 – 3 mm laagdikte

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Kan worden gevuld tot 50 mm

   Lage zuurgraad (pH)

   Geen sterke geur

22kg
Maanden

6
HOURS

2

STOPGAP 1500 AQUAPRO  
Hoogwaardig egaliseermiddel, met water mengen
Snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel dat met water gemengd 
uitstekende vloei-eigenschappen biedt. Het is vocht-tolerant waardoor 
het geschikt is voor gebruik onder een vochtscherm.

Gebruik: Kan direct en zonder primeren worden aangebracht op oude 
lijmresten (zoals bitumen en fixatie voor tapijttegels).

Verbruik: 50 m2 bij 2 – 3 mm laagdikte

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Kan worden gevuld tot 30 mm

  Direct over oude lijmresten

   Al na 4 uur te stofferen 

20kg
Maanden

6
Minuten

60

STOPGAP SRS  
Versterkend impregneersysteem
Oplosmiddelvrij twee-delig impregneersysteem met lage viscositeit. 
Voor het snel stabiliseren en versterken van zwakke zand/cement- en 
calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren. Geschikt voor gebruik op 
vloerverwarming.

Gebruik: Vult gaten en scheuren veroorzaakt door slechte installatie 
en cement droogtechnieken.

Verbruik: 3 – 5 kg/m2

   Impregneert en versterkt zwakke en  
broze dekvloeren

   Herstelt dekvloeren in één nacht

   Geschikt op vloerverwarmingen

Maanden
24 10kg5kg

STOPGAP 1200 PRO  
Hoogwaardig egaliseermiddel
Snelafbindend, sneldrogend egaliseermiddel voor het voorbereiden 
van in goede staat verkerende binnenvloeren voorafgaande aan het 
leggen van een nieuwe vloerafwerking.

Gebruik: Uitermate geschikt voor gebruik op oude lijmresten 
(waaronder bitumen en fixaties). Primeren niet nodig.

Verbruik: 5 m2 bij 2 – 3 mm laagdikte

   Laagdikte van 2 – 10 mm

   Kan worden gevuld tot 30 mm

   Geschikt voor gebruik op oude lijmresten

   Stoffeerbaar na 4 uur

20kg
Maanden

6
Minuten

60

Mengverhouding: 5 liter met 20 kg poeder

STOPGAP 1200 PRO  
Vloeistof
Gebruik: Uitsluitend met Stopgap 1200 poeder.

Maanden
12 5L

NEW
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DEZE TABEL IS EEN NASLAGWERK. VOOR SPECIFIEKE RICHTLIJNEN, LEES HET 
RELEVANTE EN MEEST RECENTE INFORMATIEBLAD, GIDS VOORBEREIDING 
ONDERVLOER EN/OF NEEM CONTACT OP MET ONZE TECHNISCHE ADVISEURS.
(1)  STOPGAP 600 afwerken met STOPGAP FAST-TRACK 30, STOPGAP 300,  

STOPGAP 800, STOPGAP 1200 of  STOPGAP 1500. Droogtijd is afhankelijk van de 
gebruike combinatie.                          

(4) Binnen 24 uur en indien geen vloerverwarming aanwezig.
(5)  Vochtscherm STOPGAP F78 behoeft, tot 12 uur na aanbrengen, geen primer. 

Raadpleeg het relevante informatieblad of  vraag onze technische adviseurs.
(6) Raadpleeg het informatieblad van Stopgap P121 voor het juiste verwerkingsadvies.

(2)  Ondervloer moet in goede staat verkeren en voor minstens 75% zijn blootgelegd. 
(3)  In sommige gevallen is primeren niet nodig, bijvoorbeeld bij zachte 

vloerafwerkingen. Wij adviseren echter wel te primeren - STOPGAP P131 
verdund met water (1: 4) - om te snel drogen van de egalisatie en het ontstaan 
van luchtgaatjes te voorkomen en de vloei- en werkbaarheid van het product te 
bevorderen. 

  STOPGAP 300, STOPGAP 600, STOPGAP 700 and STOPGAP 1200 zijn getest  
in overeenstemming met en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.

n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.

UNIVERSELE  
EGALISEERMIDDELEN HOOGWAARDIGE   

EGALISEERMIDDELENlichte/gemiddelde 
belasting

zware belasting

STOPGAP  
RED BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
GREEN BAG 

STOPGAP  
FAST-TRACK 30

STOPGAP 
300 HD

STOPGAP 600 
BASE (1)

STOPGAP 700 
SUPERFLEX

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

128  
VLOEISTOF

+ 
STOPGAP  

114  
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER
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Kenmerken
zelfnivellerend

voordelig
snelafbindend

universeel
snelafbindend

universeel
snelafbindend
sneldrogend

sneldrogend
zelfnivellerend

dikke laag
sneldrogend

buigzaam
vezelverrijkt

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

Beloopbaar bij 20ºC – circa  (uur/min) 3 uur 90 min 90 min 30 min 90 min 3 uur 60 min

Stoffeerbaar of  
aanbrengen Stopgap  
Seal – circa (uur)

Absorberend 24 24 12 45 min 6

6 – 24 (1)

3

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

Laagdikte O
ng

ev
ul

d Min. (mm) 3 3 3 2 – 3 2 – 3 5 2 – 3

Max. (mm) 6 15 15 10 15 50 10

Vullen Tot 10 mm Tot 20 mm Tot 20 mm Nee Tot 20 mm Nee Nee

Geschikt voor biologisch gevoelige en 
klinische ruimtes 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 5.0 2.8 bij 5 mm 4.8

Verpompbaar Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee

Geschikt voor ruimtes met hoge 
temperaturen bv. serres, hoge 
raampartijen

Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja

Druksterkte 28 dagen (N/mm2) 30 20 25 35 35 30 30

Buigsterkte 28 dagen   (N/mm2) 5 5 7 10 8 7 10

EN 13813 / EN 1504-3 Klasse CT-C25-F5 CT-C20-F5 CT-C25-F7 CT-C35-F10 CT-C35-F7 CT-C30-F7 CT-C30-F10

AANBEVOLEN PRIMER PER TYPE ONDERVLOER
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Beton, zand/cement dekvloeren en 
andere in goede staat verkerende 
absorberende dekvloeren

Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131 Verdunde P131
Verdunde P131  
of  Stopgap Fill  

and Prime

Niet-absorberende dekvloeren bv.  
terrazzo, keramische tegels n.v.t. Onverdunde P141 Rechtstreeks 

aanbrengen Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t.

Getroffeld beton (gezandstraald) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Verdunde P131 n.v.t.

Calciumsulfaat dekvloeren bv. anhydriet n.v.t. P121 (6) P121 (6) P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t.

Minimale lijmresten op een solide basis n.v.t. Onverdunde P131 Rechtstreeks 
 aanbrengen (2) Onverdunde P131 Onverdunde P131 Onverdunde P131 n.v.t.

Vochtschermen Stopgap F77 (F78 zie (5)) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141

Gietasfaltvloer n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 n.v.t. Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t.

Staal (onbuigbaar, corrosievrij en schoon) n.v.t. Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141 Onverdunde P141

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

HOOGWAARDIGE  
EGALISEERMIDDELEN REPARATIE EN UITVLAK

STOPGAP  
1100 GYPSUM

STOPGAP  
1200 PRO

STOPGAP  
1500 AQUAPRO

STOPGAP 400 
REPAIR

STOPGAP 460  
EXTERIOR 

REPAIR

STOPGAP 500 
MICRO

STOPGAP 
MICRO RAPID

STOPGAP 800 
WEARCOAT

STOPGAP 850 
EXTERIOR

+ 
WATER

+ 
STOPGAP  

1200 
VLOEISTOF

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

+ 
WATER

voor 
calciumsulfaat 

anhydriet

sneldrogend 
zelfegaliserend sneldrogend 

zelfegaliserend
zakt niet in

sneldrogend
reparatiemortel

voor buiten
uitvlakmiddel
sneldrogend

zeer fijne 
afwerking 

sneldrogend

eindlaag
zelfnivellerend

egalisatie voor 
buiten

20 – 30 15 – 20 15 – 20 10 – 15 10 – 15 15 – 20 10 20 – 30 10 – 15

2 uur 60 min 60 min 20 – 30 min 60 min 25 min  
micro-coat

20 minuten ultra  
dun (schrapen) 90 min 2 uur

24 – 48 4 4 1½ bij 2 mm

24
25 min 

micro-coat
20 minuten ultra 
dun (schrapen) 6

24

n.v.t n.v.t.

2 – 3 2 – 3 2 – 3 2 – 3 3 micro-coat ultra dun 
(schrapen) 5 5

10 10 10 20 20 1 1 15 15

Tot 50 mm Tot 30 mm Tot 30 mm Tot 50 mm Tot 50 mm Nee Nee Nee Tot 50 mm

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

5.0 5.0 bij 2 – 3 mm 5.0 bij 2 – 3 mm n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. 3.0 bij 5 mm 2.9 bij 5 mm

Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja

30 16 16 30 20 16 16 40 25

7 6 6 4 5 6 6 10 6

CA-C30-F7 CT-C16-F6 CT-C16-F6 CT-C30-F4 Klasse R2 CT-C16-F6 CT-C16-F6 CT-C35-F10-
AR0.5 Klasse R2

Verdunde P121
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
verdunde P131 (3) 

Rechtstreeks 
aanbrengen of  

verdunde P131 (3) 

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks op 
vochtige vloer 
aanbrengen of  
verdunde P131

Rechtstreeks 
aanbrengen

Rechtstreeks 
aanbrengen op 

oppervlak
Verdunde P131 2-lagen verdunde 

P131

Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen

Onverdunde P131
Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. n/a Onverdunde P141 Onverdunde P141

Onverdunde P141
Rechtstreeks 

aanbrengen of  
verdunde P131 (3) 

Rechtstreeks 
aanbrengen of  

verdunde P131 (3) 

Rechstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t. n/a Verdunde P131

Onverdunde P141 Verdunde P131

P121 (6) P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t. P121 (6) P121 (6) n.v.t. n.v.t.

Onverdunde P131 Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen Onverdunde P131 n.v.t. n.v.t. n/a n.v.t. n.v.t.

Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen (4)

Rechtstreeks 
 aanbrengen (4) Onverdunde P141 n.v.t. n.v.t. n/a Onverdunde P141 n.v.t.

Onverdunde P141 Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n/a n.v.t. n.v.t.

n.v.t. Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n/a Onverdunde P141 n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Rechtstreeks 
 aanbrengen

Rechtstreeks 
 aanbrengen n.v.t. n.v.t.

  STOPGAP 300, STOPGAP 600, STOPGAP 700 and STOPGAP 1200 zijn getest in overeenstemming met en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen.
n.v.t = niet van toepassing of  niet aangeraden.



Scan QR code voor 
meer informatie
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*Afhankelijk van applicatiemethode en 
omstandigheden ter plaatse

Verklaring 
symbolen

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

Houdbaarheid

Open tijd* (minuten)

Verpakking

Droogtijd* (minuten)

Open tijd* (minuten)

Verpakking

Droogtijd* (minuten)

RESTVOCHT  
OPLOSSINGEN
F. Ball heeft een compleet assortiment voor het meten en 
beheersen van restvocht in de ondervloer. Meetinstrumenten 
zoals de Protimeter Aquant of MMS geven meteen een 
indicatie van mogelijke vochtgehaltes. Met een digitale 
hygrometer kan nog nauwkeuriger getest worden. Stopgap 
vochtschermen alsook de losliggende folie Isolator Membrane 
zijn snelle en gemakkelijke oplossingen bij ondervloeren met 
een hoog vochtgehalte. Bovendien is Isolator Membrane 
uiterst geschikt op vervuilde vloeroppervlakken omdat deze 
een barrière vormt tussen de vervuilde ondervloer en de 
nieuwe vloerafwerking.
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STOPGAP ISOLATOR  
Isolator membrane
Losliggend, ondoordringbaar, gelamineerd folie. Vormt een barrière 
tegen vochtige ondervloeren. Ook geschikt voor ondervloeren  
die vanwege vervuiling aan de oppervlakte niet met gebruikelijke 
methodes zijn voor te bereiden.

Gebruik: De folie vormt een basis voor het leggen van diverse soorten 
vinyl, linoleum en rubber banen.

   Snelle oplossing voor het leggen van 
vloerafwerking op vochtige ondervloer

   Vloerinstallatie kan gemakkelijk worden 
verwijderd 

   Vloerafwerking leggen waarbij de ondervloer 
in de oorspronkelijke staat behouden blijft

Verbruik: 40 m2

STOPGAP JOINTING  
Jointing Tape
Stopgap Isolator Jointing Tape is een dunne, gemetalliseerde afdektape 
om de vloerinstallatie extra stabiliteit te bieden.

Gebruik: Ondoorlaatbare tape voor gebruik op de naden van Stopgap 
Isolator Membrane. Zorgt voor extra bescherming in vochtige 
omgevingen. 

Verbruik: 50 strekkende meter

STOPGAP F77  
Hoogwaardig één-laags vochtscherm
Oplosmiddelvrij epoxysysteem bestaande uit twee componenten. Hardt 
uit tot een waterbestendig vochtscherm.

Gebruik: Isoleert rest- en optrekkend vocht in ondervloeren met een 
relatieve vochtigheid tot maximaal 98% (5% CM) of waar een effectief 
bouwfolie in de vloer ontbreekt. Op vloeren met vloerverwarming 
dient een meetwaarde van 90% aangehouden te worden.

   Maximaal vochtgehalte van 98% (5% CM)  
bij één-laagse applicatie

   Zwart gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

   Op vloerverwarming met een dekking  
van 1,8 m2/kg bij vochtwaarden tot 90% 
relatieve vochtigheid (3% CM)

Verbruik:  1,8 m2/kg – max 98% (5% CM) 
1,8 m2/kg – vloerverwarming en max 90% (3% CM) 
2,5 m2/kg – max 85% (3% CM)

STOPGAP F78  
Hoogwaardig twee-laags vochtscherm
Oplosmiddelvrij, gebruiksklaar systeem dat snel droogt en een 
waterbestendig vochtscherm vormt.

Gebruik: STOPGAP F78 in twee lagen aanbrengen. Isoleert restvocht 
in ondervloeren met een relatieve vochtigheid van max 95% (4,5% CM).

   Maximaal vochtgehalte van 95% (4,5% CM), 
twee-laagse applicatie

  Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

  Gebruiksklaar, mengen niet nodig

Verbruik: 3,3 m2/kg bij twee-laagse applicatie Relatieve vochtigheid max 95% (4,5% CM) 

Maanden
12 18kg 12kg 6kg

Maanden
18 14kg 7kg 3kg

STYCCOBOND F47  
Drukgevoelige lijm
Oplosmiddelvrije acrylpolymeer emulsielijm voor vloerafwerkingen 
van vinyl.

Gebruik: Gebruiken met Stopgap Isolator Jointing Tape. Voor het 
vernaden van Stopgap Isolator Membrane. Geschikt op ondervloeren 
met een relatieve vochtigheid van maximaal 92%.

  Drukgevoelig

  Oplosmiddelvrij

  Uitstekend bestand tegen weekmakers

  Oneindige open tijd

Verbruik: 3 m2 per liter Lijmkam: fijne vertanding (A1)  /  5 m2 per liter Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)

60
Maanden

12 15L

STYCCOBOND F84 
Twee-delige vloerlijm
Twee-componentenlijm voor het bevestigen van vloerafwerkingen  
van baan formaat op Stopgap Isolator Membrane. Voor omgevingen 
met hoge vochtigheid. Na uitharding bestand tegen water, olie en vet.

Gebruik: Lijm voor Stopgap Isolator Membrane. Ook geschikt voor 
sommige vloerafwerkingen van vinyl, rubber en linoleum in baan formaat.

   Bestand tegen water, olie en vet 

   Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

   Bestand tegen natte reiniging

   Oplosmiddelvrij

Verbruik: 3 m2 per kg Lijmkam: 1,5 mm x 5 mm (A2)  /  2 m2 per kg Lijmkam: 2 mm x 6 mm (B2)

Maanden
18 5kg 2kg



Scan QR code voor 
meer informatie
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*Afhankelijk van applicatiemethode en 
omstandigheden ter plaatse

Verklaring 
symbolen

Geschikt voor gebruik  
op vloerverwarming

Applicatie
LIJMKAM KWASTROLLER

Houdbaarheid

Open tijd* (minuten)

Verpakking

Droogtijd* (minuten)

Open tijd* (minuten)

Verpakking

GEREEDSCHAP  
& TOEBEHOREN  
PRIMERS  SEALERS  EINIGINGSMIDDELEN 

PLAKBANDEN  GEREEDSCHAP  TOEBEHOREN
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STYCCOBOND F1  
Rubber latex lijm
Universele lijm op basis van natuurlijke rubber latex.

Gebruik: Bij vernading met afdekband gebruiken. Ook voor het 
afwerken van de randen van traditioneel tapijt, om vezelverlies  
te voorkomen.

  Voor vernaden en afwerken   Om vezelverlies te voorkomen

Maanden
12 5L

STYCCO SEAL  
Siliconen sealer
Gebruiksklare siliconen-sealer. Reageert met vocht in de lucht, hardt 
uit en vormt een stevige, rubberachtige, waterbestendige lijmril. 
Geschikt voor buiten.

Gebruik: Voor het sealen van vloerbedekkingen met sanitair, 
keramische tegels, vloermatkaders, leidingen, goten, geulen, etc.

  Uitharding door vocht

  Stevige rubberachtige, waterbestendige ril

  Schimmelbestendig

Verbruik: 11 strekkende meter bij ril van 6 mm

STOPGAP P121 
Acrylaat primer
Acrylaatprimer bevordert de hechting van Stopgap egaliseermiddelen 
op calciumsulfaat (anhydriet) dekvloeren.

Gebruik: Calciumsulfaat dekvloeren (anhydriet).

  Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking    Voorkomt te snel drogen van lijm en 
egalisatie

Verbruik: 10 m2 per liter Eerste laag 1:1 verdunnen met water Tweede laag onverdund

Maanden
12 5L

STOPGAP P131 
Universele primer

STOPGAP P141 
Primer voor niet-absorberende ondergronden

Neopreen emulsie-primer voorkomt het te snel drogen van lijm  
en egalisatie.

Gebruik: Bevordert de hechting van Stopgap egaliseermiddelen op 
absorberende en niet-absorberende ondervloeren.

Acrylaatprimer met een ruwe afwerking, voor een verbeterde hechting 
van de egalisatie.

Gebruik: Verbeterde hechting van Stopgap egaliseermiddelen aan niet-
absorberende oppervlakken.  

   Geschikt voor gebruik in de maritieme 
vloersystemen van F. Ball 

  Gepigmenteerd voor gelijkmatige dekking

  Voorkomt te snel drogen van lijm en egalisatie

   Ruwe afwerking voor betere hechting

   Sneldrogend

   Verbeterd verbruik

   Gepigmenteerd om gelijkmatige dekking  
te verkrijgen

Verbruik: 220 m2 – 35 m2 per liter Verdund met water*  /  10 m2 per liter Onverdund

Verbruik: 13 m2 per liter Onverdund

Maanden
12 5L 2.5L

Maanden
12 5L

*Raadpleeg informatieblad

290ml
10

Maanden
12

STYCCO FLEX  
Sneluithardende soepele lijm
Sneluithardende flexibele en vullende lijm. Bevestigt diverse soorten 
interieurmateriaal aan de meest voorkomende oppervlakken, binnen 
èn buiten.

Gebruik: Voor het vastzetten van tapijtlatten, PVC sierlijsten, plinten, 
sierlijsten, strips. Ook voor het bevestigen van de eerste rij vloerdelen 
bij het leggen van een houten vloer. Stycco Flex is geschikt voor het 
bevestigen van zeer geplastificeerde PVC vloeraccessoires (met een 
hoog gehalte aan weekmakers) en afwerkingen, waaronder plinten  
en sierranden.

  Trapneusprofielen zitten in een uur vast

  Tapijtlatten bevestigd in 30 minuten

  Geschikt voor binnen en buiten 

Verbruik: 38 strekkende meter bij 3 mm ril

290ml
10

Maanden
18
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STOPGAP FILL AND PRIME  
Flexibele cementgebonden primer Twee-delig

Door de thixotropische consistentie kunnen voegen tussen panelen 
met een breedte van max. 4 mm worden gevuld. Maximale laagdikte 
1 mm. Hardt snel uit en is al na 60 minuten beloopbaar. Na volledige 
uitharding zorgen de flexibele eigenschappen van het product dat het 
met bewegingen in de vloer meegaat.. 

Gebruik: Geschikt voor gebruik op computervloeren en ondervloeren 
met goed vastzittende, waterbestendige lijmresten voordat Stopgap 
1200 PRO of STOPGAP 1500 AquaPro direct op de ondervloer wordt 
aangebracht. Het kan worden verwerkt op houten vloerplaten zoals 
multiplex, vlokkenplaat (OSB3), spaanplaat (chipboard) volgens BSEN 
312 bijlage A P4-P7 en middelhardboard (MDF) voorafgaand aan 
egaliseren met Stopgap 700 Superflex. Ook voor het gladmaken van 
ongelijke tong en groef vloerplaten voor het bevestigen van spaanplaat.

Verbruik: 8,5 m2 bij 0,5 mm laagdikte

   Sneldrogend

  Uitstekende flexibiliteit

   Thixotropisch – voor het vullen van voegen 
tot maximaal 4 mm breedte

Poeder: Vloeistof:

Maanden
9

Maanden
12

Poeder: Vloeistof:

4kg 2.5L

STYCCOCLEAN C140 
Vloerreinigingsmiddel
Geconcentreerd alkaline reinigingsmiddel voor het verwijderen  
van vet, olie en sommige lijmen. Ook geschikt voor het verwijderen 
van polijstmiddel op emulsiebasis van vloerbedekkingen.

Gebruik: Asfalt, beton, zand/cement dekvloeren, granito, ceramische- 
en natuurtegels en terrazzo.

  Reinigt diverse typen verontreiniging    Geschikt voor gebruik op verschillende 
typen vloerafwerking

Maanden
12 5L

STYCCO WIPES 
Sterke universele reinigingsdoekjes (100)

Stycco-Wipes doekjes met verbeterde anti-bacteriële formule 
verwijderen bacteriën van handen en gereedschap. Effectief tegen 
MRSA, Salmonella, Listeria en e-coli. Door onafhankelijk laboratorium 
getest volgens de normen BS EN 12054 en BS 1276.

Gebruik: Stycco-Wipes zijn specifiek geformuleerd om lijm, sealers, 
olie, vet, lak, teer, bitumen, natte verf en meer, van handen en 
gereedschap te verwijderen.

STYCCOCLEAN SOLVENT 
Ontvetter en reinigingsmiddel
Niet-brandbaar oplosmiddel.

Gebruik: Voor het verwijderen van verontreiniging zoals vet en olie 
van de rug van vloerafwerkingen en accessoires voorafgaande aan 
installatie. Ook voor het verwijderen van sommige lijmen van de 
bovenkant van tapijt en vloerafwerkingen.

  Sneldrogend

  Niet brandbaar

  Verwijdert vet, olie en sommige lijmen

  Gebruiksvriendelijk

Maanden
12 500gr

STOPGAP AGGREGATE  
Graded aggregate
Voor het aanbrengen van F. Ball egaliseermiddelen in dikkere lagen. 
Raadpleeg het informatieblad van het specifieke egaliseermiddel wat 
betreft geschiktheid en aanbevolen laagdikte.

Gebruik: Voor het vullen van de volgende egaliseermiddelen: Stopgap 
Red Bag, Green Bag, 200, 300, 400, 460, 850, 1100, 1200 en 1500.

25kg



Stopgap 1500 AquaPro is de volgende generatie met water te mengen 
egaliseermiddelen

Ontwikkelt volgens de laatste technologie, Stopgap 1500 AquaPro hecht 
direct op oude lijmresten en fixaties voor tapijttegels. Het biedt een 
prachtige vloei en uiterst sneldrogende eigenschappen.

Voor meer informatie ga naar www.f-ball.nl

of neem contact op met de adviseurs van F. Ball

Bob van Wort  06-82812840

Kees-Jan van Eeren  06-51299099

NIEUW

EGALISEREN TO THE 
NEXT LEVEL
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APPLICATIE: LIJMEN
Kitspuit Voor het aanbrengen van Stycco Seal & Stycco Flex

Lijmapplicator Voor Styccobond B95 worst verpakking (1 kg)

Verdelingsflacon Lijmflacon voor Styccobond F30

Lijmkammen Diverse maten A1, A2, B1, B2

Kunststof lijmverdeler Voor contactlijm

Plastic lijmkam Voor het aanbrengen van lijm

APPLICATIE: EGALISEERMIDDELEN
Prikroller  Roller met lange steel, gebruik bij het aanbrengen van 

egaliseermiddelen 

Emmer voor prikroller  Voor gebruik met Stopgap prikroller en andere producten die met 
roller worden aangebracht 

Vlakspaan Voor het aanbrengen van egaliseermiddelen. 
 2 maten: standaard 280 mm x 115 mm & met punt 400 mm x 115 mm

Mengemmer Plastic emmer voor het mengen van egaliseermiddelen

Meetemmer Voor het afmeten van water

Elektrisch aangedreven  Voor snel en efficiënt elektrisch mengen van egaliseermiddelen 
mengijzer  2 maten: standaard 80 mm & groot 100 mm.

VOORBEREIDING EN ACCESSOIRES
Lange houten meetlat  Houten meetlat – 1 meter

Vachtroller  Roller met een lange steel, voor het aanbrengen van primers en sealers

68 kg vloerwals Metalen roller voor het aandrukken van vloerafwerkingen

Glyda  Voor het aandrukken van tapijten met foamrug en vinyl met viltrug.

Kantensnijder Kantensnijder met twee messen

Randstroken 2 maten: (15 x 15 mm of 30 x 30 mm) x 1 m lang

Spikes Overschoenen met spikes voor het werken met egaliseermiddelen

Kniebeschermers – PVC Kniebeschermers met PVC foam kussen (paar)

Kniebeschermers – Leer Kniebeschermers met leer vilt kussen (paar)

TAPES
Impact tape  Dubbelzijdig plakband. 3 breedtes: (25 mm, 50 mm & 85 mm) x 50 m

Gripsotape  Enkelzijdig zwart plakband 50 mm x 50 m

Amber Label Gripsotape  Dubbelzijdig plakband voor tapijttegels met PVC rug 50 mm x 50 m 

VOCHTMETING
Stopgap Digital Hygrometer Voor het nauwkeurig meten van vocht in de ondervloer 

Butyl Tape Voor gebruik met Hygrometer

Tramex CMEX5 Om het vochtgehalte in beton, zand/cementvloer, gips en hout  
 te meten   

Protimeter Aquant™ Voor het snel, niet ingrijpend meten van vocht in de ondervloer

Protimeter MMS3 Geeft indicatie van restvochtgehalte in de ondervloer 
vochtmeter
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