
PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING
STYCCOBOND F74 is een enkele verpakking van vochtuithardende polyurethaan 
lijm geschikt voor het bevestigen van vloerbedekkingen en voor het naden van 
kunstgrastapijten. Het is waterbestendig en hoewel het geschikt is voor buiten gebruik, 
is het niet bedoelt als een ondergrond vochtscherm. Het is bestend tegen olie en vet 
en geschikt voor gebruik op een normale vloerverwarming.

STYCCOBOND F74 kan toegepast worden bij naaldvilt / vezel gebonden tapijten, 
kunstgras, PVC, latex, tapijten met polyurethaan en rubber ruggen, vinyl en rubber 
vloeren.

Raadpleeg de STYCCOBOND Aanbevolen Lijmen Gids voor informatie over de 
specifieke vloerbedekkingen. 

STYCCOBOND F74 kan aangebracht worden op STOPGAP egaliserende onderlagen, 
gezonde, gladde onderlagen van beton, granito, zand/cement dekvloeren en multiplex.

Bij het leggen van ondoordringbare vloerbedekking op niet absorberende 
ondervloeren, v.b. vinyl op terrazzo, moet de ondergrond worden voorbereid en 
voorgestreken met een laag van de geschikte STOPGAP egaliserende onderlaag van 
minimum 3 mm dik om het uitharden te helpen.

Voor meer informatie over andere ondervloeren kunt u contact opnemen met onze 
technische dienst.

STYCCOBOND F74
Polyurethaan Vloerlijm

KENMERKEN
• Waterbestendig
• Geschikt voor buiten gebruik
• Bestend tegen water, olie en vet wanneer  
   uitgehard

NORMEN
Alle aspecten van de installatie van 
vloerbedekking moeten voldoen aan de 
vereisten van de relevante Britse standaard 
praktijkrichtlijn, zoals BS 5325 (installatie van 
textielvloerbedekking) en alle aanvullende 
specificaties.

VERPAKKING 
Emmer van 7 kg
Eens geopend dient de volledige verpakking 
te worden gebruikt of weggegooid.

HOEVEEL MATERIAAL?

Opmerking: De hoeveelheid benodigde lijm hangt af van de 
conditie en het absorptievermogen van de ondergrond

Kleur Beige

Consistentie Dikke pasta

Benodigde hoeveelheid 
(bij benadering)

 1.4 m2 per kg met een 2 mm x 6 mm lijmkam, 
2.35m2 per kg met een1.5 mm x 5 mm lijmkam of
  1.2m2 per kg met een 3 mm x 6 mm lijmkam.

Open Tijd 20 - 25 minuten afhankelijk van temperatuur, vochtigheid 
en absorptievermogen van de ondergrond.

Uithardings Tijd Oorspronkelijke zet 2 - 6 uur
Volledige uitharding 48 - 72 uur

QCP 4161

  

TECHNICAL INFORMATION

PACK SIZE TROWEL SIZE COVERAGE PER 
UNIT

7 kg 1.5 mm x 5 mm 16.5 m2

7 kg  2 mm x 6 mm 10 m2

7 kg  3 mm x 6 mm 8.5 m2

CI/Sfb (43) Yt3
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VOORBEREIDING ONDERGROND
Voor de juiste installatie van de vloerbedekking, is het van essentieel belang dat de 
ondervloer goed wordt voorbehandeld. De ondervloer moet structureel in goede 
staat verkeren, effen en droog zijn (<75% RV) en vrij van cementmelk en andere 
vervuiling die de kleefkracht negatief beïnvloedt. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor 
het verwijderen van vet, olie, polijst, zeep, enz. van niet absorberende ondergronden.

Afdekkingen van beton en van zand/cement moeten volledig uitgehard zijn en 
alle cementmelk of oppervlaktebehandelingen moeten worden verwijderd. De 
temperatuur van de ondergrond en de omgeving moet boven 10°C bedragen.
De ondervloerverwarming moet, minstens 48 uur
vóór de installatie, gedurende en na het aanbrengen van de lijm uit staan. 

Voor toepassing in externe omgevingen, hoewel het niet nodig is voor ondergronden 
om volledig droog te zijn, moet de oppervlakte zichtbaar droog zijn voordat de lijm 
wordt aangebracht.

Voor meer informatie kan u de F. Ball Gids voor Ondergrond Voorbereiding aanvragen.

VOCHTIGE ONDERGRONDEN
De relatieve vochtigheidsgraad (RV) van de ondervloer kan worden gemeten met de
digitale hygrometer van F. Ball. Als de RV-waarde groter is dan 75%, moet het juiste
STOPGAP waterbestendige oppervlaktemembraan worden aangebracht.

EGALISEREN
Voor een horizontaal oppervlak, moeten ongelijkmatige of onregelmatige vloeren op
de juiste wijze voorbehandeld worden met een geschikte egaliserende ondervloer van
STOPGAP.

PRIMER AANBRENGEN
Het aanbrengen van een primer is niet noodzakelijk.

AANBRENGEN LIJM
Berg de lijm voor gebruik op in warme omstandigheden voor het verspreiden 
te helpen.

Bevestigen van vloerbedekking - vloerbedekkingen moeten 24 u voor het 
aanbrengen, vlakken en op maat gesneden worden voor het verspreiden van de lijm. 
Houdt de lijmkam in een hoek van 60°, verspreidt de lijm gelijkmatig op een gebied van 
de ondervloer dat binnen de opentijd van de lijm kan worden bedekt.

Breng de vloerbedekking onmiddelijk aan en ga erover met een roller om de 
kleefkracht overal te verzekeren. Breng indien nodig gewichten aan om contact 
tussen de ondergrond en de lijm te verzekeren totdat de lijm is gedroogd. 
Bij vloeren met een diep profiel of ruwe ruggen, kan het nodig zijn dat u extra 
lijm aanbrengt voor een goed contact te verzekeren. In deze situaties kan u best 
een STYCCOBOND 3 mm x 6 mm lijmkam met ‘V’ tanden gebruiken. Dit zal de 
vermeldde dekkingsgraad verminderen.

Naden van kunstgras 
Houdt de lijmkam in een hoek van 60°, breng de lijm aan op de naad van het materiaal 
en plaats het onmiddelijk in de juiste positie. Druk het stevig op zijn plaats en breng 
gewichten aan om contact te verzekeren tot de lijm volledig is gedroogd. 

De open tijd van de lijm is afhaneklijk van temperatuur, vochtigheid en absorptiegraad 
van de ondervloer.

VOORZORGSMAATREGELEN
Las geen vinyl vloerbedekking vooraleer de lijm volledig is uitgehard. 
Belast de vloerbedekking niet en verschuif geen meubels vooraleer de lijm volledig is 
uitgehard. 
Externe installaties moeten worden beschermd tegen de regen tot de lijm is uitgehard.

GEREEDSCHAP 
STYCCOBOND 2 mm x 6 mm lijmkam 
met ‘V’ tanden of een STYCCOBOND 
1.5 mm x 5 mm lijmkam met ‘V’ tanden 
voor een veerkrachtige vloerbedekking 
met een gladde rug. Bij vloeren met een 
diep profiel of ruwe ruggen, gebruik een 
STYCCOBOND 3 mm x 6 mm lijmkam met 
‘V’ tanden. F. Ball 68kg vloerroller.

Reinig het gereedschap met STYCCOWIPES 
voordat de lijm is uitgehard.

OPSLAG 
Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C.
Beschermen tegen vorst.

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

ADVIES OVER GEZONDHEID
EN VEILIGHEID
Dit product is geclassificeerd.  Raadpleeg 
voor 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 verdere informatie over de
producten van F. Ball of voor meer
technische hulp, kunt u contact
opnemen met:

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

Tel:  +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Service Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk


