
PRODUCTINFORMATIE
INTRODUCTIE
STYCCOBOND F1 is een lijm van natuurlijke latex voor het vernaden en sealen 
van tapijten. Door zijn crèmige consistentie is het product geschikt om met een kwast 
of applicator aan te brengen.

In combinatie met afplakband zorgt STYCCOBOND F1 voor het vernaden van 
traditionele tapijten en tapijten met een jute rug. Ook voor het sealen van tapijtranden 
om het verlies van vezels te voorkomen.

VOORBEREIDING ONDERGROND
Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie van 
iedere vloerbedekking. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, glad, droog 
en zonder vuildeeltjes die de kleefkracht zullen beïnvloeden. Neem voor meer informatie 
over het voorbereiden van ondervloeren contact op met onze technische adviseurs.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN
Carbidmeters meten restvocht in de ondergrond (CM-meting). Indien nodig dient een 
STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een 
Technisch Adviseur.

EGALISEREN
Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dienen 
oneven en onregelmatige ondervloeren geëgaliseerde te worden met een geschikte 
STOPGAP egalisatie.

LIJM AANBRENGEN
Vernaden van tapijten: Zorg ervoor dat beide kanten een nette snijkant hebben 
zonder losse vezels, vuil, vet etc. Lijm gelijkmatig op de rug van het tapijt en het 
afplakband aanbrengen. Gedeeltelijk laten drogen, daarna beide oppervlakken stevig 
tegen elkaar drukken met een handroller.
Sealen van traditionele tapijten: Losse vezels verwijderen, daarna de lijm met een 
kwast tegen de rand van het tapijt aanbrengen. Laten drogen voordat het tapijt over 
de tapijtlatten gespannen wordt.

VOORZORGSMAATREGELEN 
Het tapijt niet over de latten spannen voordat de lijm volledig gedroogd is. Dit opent 
de naden weer.

GEREEDSCHAP 
Kwast of geschikte applicator voor het aanbrengen van een lijmril. Als de lijm nog nat 
is kan gereedschap met water worden schoongemaakt. Droge lijm verwijderen met 
STYCCOCLEAN SOLVENT of STYCCOWIPES.

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

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

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur Wit

Consistentie Vloeistof

Open tijd (circa) 20 minuten

STYCCOBOND F1
Rubber latex lijm

KENMERKEN
• Voor vernaden en sealen
• Voorkomt verlies van tapijtvezels

VERPAKKING
Flacon van 5 liter

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is niet geclassificeerd. 

Mensen met een allergie voor natuurlijke 
rubber latex mogen dit product niet 
gebruiken.  

Raadpleeg vóór gebruik het relevante 
veiligheidsblad en volg de adviezen op. 
Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl 
of op te vragen bij F. Ball and Co. Ltd op 
onderstaand adres.

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

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

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

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl
www.f-ball.nl

CI/Sfb (43) Pr4

April 2017

QCP 4157


