
22

bleem bij de meeste projecten. “Vocht is lastig, omdat er 
verschillende oorzaken zijn voor een vochtige ruimte. Het is 
belangrijk om te weten waar het vocht vandaan komt, zodat 
je weet hoe je moet handelen.” Ook de vloersoort anhydriet 
vormt volgens hem een uitdaging. Deze wordt in de nieuw-
bouw veel gebruikt, omdat hij snel beloopbaar is. De vloer is 
dan echter nog veel te vochtig, terwijl de consument zo snel 
mogelijk een vloer wil laten leggen. “Als je dan te snel een 
pvc-vloer installeert, dan sluit je het vocht op en ontstaan 
problemen.” 
Wanneer is een vochtscherm noodzakelijk? Daarvoor heeft 
F. Ball verschillende vochtmeters. Van Wort stimuleert de 
deelnemers aan de workshop om ook een meting te doen. 
“Uiteindelijk zijn jullie verantwoordelijk voor het resultaat en 
eventuele problemen. Het is dus erg belangrijk om te we-
ten waar je aan toe bent, om die problemen te voorkomen.” 
Via Headlam kan een vochtmeter geleend, of aangeschaft 
worden.
Een belangrijke oplossing voor vochtige ruimten is Stop-
gap 77. Dit is een oplosmiddelvrij epoxyharssysteem dat 
uit twee delen bestaat en uithardt tot een waterbestendig 
vochtscherm. Het verhindert de doorlating van rest- en 
optrekkend vocht. Na drie tot vier uur is de vloerdroog 
en kan meteen geëgaliseerd worden. Na 24 uur moet er 
eerst een primer gebruikt worden. Van Wort: “Dit product 
gebruik je als het vocht bij wijze van spreken nog op de 
ramen staat.”

Workshop F.Ball in Service Center Headlam Rotterdam

Zien is 
geloven
Zien is geloven, dat zou de slogan kunnen zijn van de work-

shops die F. Ball geregeld geeft aan vloerspecialisten. Op 

21 april kwamen acht vloerleggers naar het Service Center 

van Headlam in Rotterdam. Hier maakten zij in een dag 

kennis met de belangrijkste artikelen van de Britse specia-

list in vloervoorbereidende producten en vloerlijmen. 

Tamara Brouwers

“Het liefst ga ik in mijn werkkleding aan de slag”, zegt tech-
nisch adviseur regio Zuid Bob van Wort. “Ik geef gemiddeld 
twee keer per week demonstraties bij potentiële klanten, 
maar ga ook vaak naar hun projecten toe. Dan geef ik ter 
plekke advies als dat nodig is.” Samen met Marc Kemper-
man, technisch adviseur van regio Noord, geeft hij de work-
shop. Deze begint met een kop koffie en een stukje theorie.  

Vocht: meten is weten
“Om te bepalen welk product je nodig hebt, zijn een aan-
tal zaken belangrijk. Waar komt de vloer te liggen, hoe snel 
moet de vloer klaar zijn en welke vloerbedekking komt er 
te liggen?” Volgens Kemperman is vocht het grootste pro-

Twee deelnemers brengen egaline aan. 

Een vloerspecialist 

brengt met soepele 

slagen lijm aan.
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Droog na de lunch
Na deze inleiding is het tijd voor de praktijk. Eerst is de ega-
line Stopgap Fasttrack 30 aan de beurt. Dit is een snelafbin-
dend, sneldrogend, zelfuitvloeiend egaliseermiddel. Na 30 
tot 40 minuten is deze beloopbaar. Kemperman neemt het 
mixen op zich, terwijl twee deelnemers een beschermend 
pak aandoen om te gaan werken. 
Tijdens de lunch zijn de 40 minuten voorbij en inderdaad; 
de Fasttrack 30 egaline is opgedroogd. Het is daarom tijd 
voor de volgende productgroep: lijmen. Er zijn twee vak-
ken behandeld met egaline en deze krijgen nu beide een 
lijmlaag. De eerste is de Styccobond F46, een oplosmid-
delvrije drukgevoelige vinyl/pvc-lijm geschikt voor droge 
verlijming van pvc-stroken en -tegels. Na droging, of ‘af-
sterven’ zoals de aanwezige Rotterdammers zeggen, heeft 
dit product een onbeperkte ‘open tijd’. Op het andere vak 
komt  Styccobond F49, de nieuwste aanwinst binnen de F. 
Ball-familie. Deze lijm is geschikt voor koelruimten en ser-
res, en andere plekken waar temperatuurschommelingen 
voorkomen tussen -20 °C en +60 °C. Het is een tweecom-
ponentenlijm, die inclusief een speciale lijmkam geleverd 
wordt.” 

Het voordeel van langzaam drogen
Niet voor elk project zijn sneldrogende producten geschikt. 
Of zoals een deelnemer zegt: “Wat kan ik doen als het bij-
voorbeeld erg warm is als ik de egaline op moet brengen?” 
Kemperman legt uit dat langzaam drogende egaline dan 
ideaal is. “Bij warme temperaturen droogt de egaline sneller, 
waardoor onze snelwerkende producten sneller uitharden 
dan je kunt werken.” Stopgap Red Bag is de ‘instap’-ega-
line van F. Ball. Dit zelfuitvloeiende egaliseermiddel is een 
mengsel van zand, cement en polymeren. Het drogen duurt 
langer, maar de prijs-kwaliteitverhouding is volgens Van 
Wort zeer goed. “Ik merk vaak dat mensen kijken naar de 
prijs van een zak egaline. Dat is vreemd, want het gaat om 
de kosten per vierkante meter. Wie dat uitrekent ziet dat F. 
Ball een zeer goede prijs biedt.” De meest verkochte egali-
ne van F. Ball is Stopgap 300 HD. Deze egaline is geschikt 
voor gebruik op zowel absorberende als niet-absorberende 
binnenvloeren met zware belasting. Terwijl een deelnemer 
de egaline aanbrengt, maakt Kemperman bewust slagen in 
zijn zorgvuldige werk. De egaline vloeit meteen terug. “En 
dat is maar goed ook, anders had ik je ondergespetterd”, 
aldus de deelnemer.
Ondertussen kan er pvc geïnstalleerd worden. Dit doet een 
van de vloerenspecialisten met plezier. Hij is tevreden, de 
planken kunnen nog wel losgehaald worden, maar verschui-
ven niet of nauwelijks. Al met al zijn de deelnemers positief 
over de workshop. “Ik sta open voor nieuwe producten”, 
aldus een van hen. “Maar het is moeilijk om over te stappen. 
Je bent gewend om met een bepaald merk te werken en 
vloerenleggers zijn behoorlijk conservatief.” 

stopgap 300 hD vloeit erg goed uit.

Een deelnemer test of de pvc-banen goed blijven zitten.
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