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Kleur Wit

Consistentie Viscose vloeistof

Verbruik
8 - 22 m2 per liter met een kortharige vachtroller, 
afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer 
en de rug van de tapijttegel.

Droogtijd 20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid 
en absorptievermogen van de ondervloer.

PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING
STYCCOBOND F41 is een oplosmiddelvrije acrylaatpolymeer emulsielijm. Het 
vormt een permanente kleverige laag die er voor zorgt dat losliggende tapijttegels 
bij gemiddelde belasting niet verschuiven. De tegels kunnen indien gewenst zonder 
veel moeite worden opgenomen en vervangen. De lijm is niet brandbaar, beschermd 
tegen bioafbreekbaarheid, geschikt voor gebruik op de meest voorkomende 
vloerverwarmingssystemen, en bestand tegen weekmaker migratie en normale 
vochtige reinigingsmethoden. 

STYCCOBOND F41 hecht diverse soorten dimensie-stabiele horizontaal liggende 
tapijttegels met een bitumen/vilt, non-woven, PVC en andere polymeer rug. 

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke 
vloerbedekkingen.

STYCCOBOND F41 is getest volgens de normen van de Internationale 
 Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme
 toepassingen. USCG goedkeuring nr 164.112/1121/WCL MED0406.

STYCCOBOND F41 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, in goede 
staat verkerende gladde, droge beton- en zand/cement dekvloeren, multiplex, 
houtvezelplaten voor vloeren en hardboard. 

STYCCOBOND F41 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende 
ondervloeren zoals STOPGAP vochtschermen, STOPGAP ISOLATOR, computervloer 
panelen, staal, terrazzo, granito, linoleum en vinyl vloerbedekkingen. 

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP 
egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm. 

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische 
Adviseur.

STYCCOBOND F41
Fixeermiddel voor tapijttegels

Opmerking:  Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en 
het absorptievermogen van de ondervloer en het patroon 
waarin de vloerbedekking gelegd wordt.

TECHNISCHE INFORMATIE
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KENMERKEN
• Voorkomt schuiven van tapijttegels
• Geschikt bij vloerverwarming
• Individuele , beschadigde of versleten 
tapijttegels kunnen snel worden opgenomen 
en vervangen 

NORMEN
Alle aspecten van een 
vloerbedekkingsinstallatie moeten 
voldoen aan de relevante Britse richtlijnen 
zoals BS5325 (installatie van textiele 
vloerbedekking) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING 
Flacon 20 liter
Flacon 15 liter
Flacon   5 liter

HOEVEELHEID NODIG?

VERPAKKING LIJMKAM VERBRUIK PER 
VERPAKKING

20 liter vachtroller 160 - 440 m2

15 liter vachtroller 120 - 330 m2 

5 liters vachtroller 40 - 110 m2

Scan QR code om de  
demonstratievideo te bekijken



VOORBEREIDING ONDERGROND
Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor het correct installeren 
van vloerbedekkingen.  Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, 
droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de 
kleefkracht kunnen verlagen.  Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen 
van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding 
laag of oppervlaktebehandelingsstoffen dienen te zijn verwijderd.  De temperatuur 
van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10˚C.  
Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van 
de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren, lees de Gids 
Voorbereiding Ondervloeren van F-Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN
Relative vochtigheid (RV) in de ondergrond kan met een carbidmeter (CM-meting) 
of digitale hygrometer worden gemeten.  Indien nodig een STOPGAP vochtscherm 
aanbrengen.  Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN
Om de ondergrond vlak te maken en geschikt voor hechting met de vloerlijm dienen 
ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden geëgaliseerd met een geschikt 
STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN
Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, vloerplaatmateriaal, etc. kan 
de lijm te snel opdrogen en de open tijd verkort.  Verdun STOPGAP P131 met 4 delen 
water en meng goed tot het mengsel homogeen is.  Goed laten drogen voordat met 
de installatie verder wordt gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) 
primeren met STOPGAP P121. Lees het informatieblad voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN
Breng de lijm met een kwast of een kortharige vachtroller gelijkmatig op de volledige 
te stofferen ondervloer aan. Laten drogen tot een doorzichtige, kleverige film voor het 
plaatsen van de tapijttegels. Goed vanuit het midden naar de randen toe aandrukken. 
Schenk bijzondere aandacht aan de randen. Bij computervloeren de lijm in een 
platte bak gieten en voorzichtig met een kortharige roller aanbrengen.  Voorkom het 
doorlekken van overtollige lijm tussen de panelen en zorg dat het aanbevolen verbruik 
wordt aangehouden.

Installatie van tapijttegels met PVC rug op vinyl vloerbedekking. 
STYCCOBOND F41 met een kwast of kortharige vachtroller in banen op de 
achterkant van de tegel aanbrengen en de randen vermijden. Laten drogen voordat de 
tegels worden geplaatst.

VOORZORGSMAATREGELEN
Plaats de tapijttegels niet voordat de lijmfilm doorzichtig is opgedroogd. Het vormt 
anders een permanente in plaats van verwijderbare hechting.
Tapijttegels op vloeren met hoge puntbelasting (bv. waar naaldhakken, zware trolleys/
wielen etc te verwachten zijn) gaan over het algemeen langer mee als ze met een 
permanente hechting geplaatst zijn. Raadpleeg de fabrikant van de tegels voor advies.

Het is afgeraden het geadviseerde verbruik te overschreiden omdat het de 
eigenschappen en de hechting van het product kan verminderen.

Raadpleeg indien gewenst de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over lijmen 
die permanente hechting bieden.

GEREEDSCHAP
Kortharige STYCCOBOND vachtroller of 
gemiddeld harde bezem

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm 
nog nat is, schoonmaken met warm water 
en zeep.

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

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

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

Veiligheidsbladen zijn op verzoek 
verkrijgbaar.  Deze zijn 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


