
Hier blijkt de beschrijving van export business officer Esther 
Swinnock helemaal te kloppen. De temperatuurtolerante, 
drukgevoelige lijm Styccobond F49 is niet nieuw, maar nu 
óók geschikt voor het bevestigen van kunststofplinten, -af-
werkingsprofielen en -strips. En er is méér.

Vloerlijm Styccobond F49
In 2016 kwam de Styccobond F49-vloerlijm op de markt. 
Dit is een vloerlijm in twee delen en vrij van oplosmiddelen. 
Het bijzondere van deze lijm is dat hiermee pvc verlijmd kan 
worden in ruimten waar het erg warm, of juist heel koud 
wordt. Denk aan koelruimten, of kamers met grote raam-
partijen. De lijm weerstaat temperaturen van -20 tot 60 °C. 
Natuurlijk moet de lijm wel aanbracht worden wanneer de 
ruimte op kamertemperatuur is. Styccobond F49 is ge-
schikt voor gebruik op beton, zandcementdekvloeren, cal-
ciumsulfaat, Stopgap-egalisaties en multiplex.

Meer doen met dezelfde lijm
De laboratoriummedewerkers van F. Ball zijn continu bezig 
met de ontwikkeling van nieuwe producten, maar onder-
zoeken ook nieuwe toepassingen van bestaande produc-
ten. Swinnock: “Na een uitgebreide testperiode kunnen we 
nu naar buiten brengen dat Styccobond óók geschikt is om 
kunststofplinten, -afwerkingsprofielen en -strips op verticale 

Een nieuwtje van F. Ball

Alternatief voor 
contactlijm

Een nieuwtje, maar geen noviteit. Dit 

beloofde F. Ball in oktober aan de vakpers 

en de Nederlandse verkoopmanagers. 

Onze nieuwsgierigheid was geprikkeld 

en dus toog vakblad Mobilia naar het 

Headlam Service Center in Houten.

Tamara Brouwers

De grotere verpakkingen van Styccobond F49; nu ook geschikt voor kunststofprofielen.
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oppervlakken te bevestigen.” Hiermee biedt de F49 een al-
ternatief voor traditionele contactlijm. “De vloerenprofessio-
nal heeft dus geen extra product meer nodig, maar kan met 
dezelfde lijm waarmee hij de vloer legt, ook de plinten be-
vestigen. Deze verlijming is bijvoorbeeld handig in zieken-
huizen, waarbij hygiëne ontzettend belangrijk is”, aldus 
Swinnock. De lijm is ook waterbestendig en dus zijn de pro-
fielen goed te reinigen.

Kneedbare verpakking
Styccobond F49-lijm is beschikbaar in emmers van twee en 
vijf kilo, maar speciaal voor de nieuwe toepassing óók in 
een nieuwe verpakking van 500 gram. Deze verpakking be-
staat uit een plastic zakje met in het midden een kunststof-
clip. Door deze te verwijderen komen een witte en rode stof 
met elkaar in contact. Door de verpakking goed te kneden, 
vermengen deze stoffen en ontstaat er een roze lijm. Nadat 
de lijm gemengd is, kan hij nog drie uur lang gebruikt wor-
den. 
Swinnock: “Heel handig; terwijl één persoon naar een nieu-
we klus rijdt, kan de bijrijder bijvoorbeeld alvast de lijm men-
gen.” Ter plekke hoeft de gebruiker alleen maar een hoekje 
van de verpakking af te knippen en is de lijm klaar voor ge-
bruik. Na het aanbrengen duurt het twintig minuten voordat 
de lijm voldoende hecht. In deze periode verandert de lijm 

van roze naar transparant. Na het aanbrengen van de plint 
kan de ruimte meteen weer gebruikt worden, want de lijm 
hecht onmiddellijk. De lijm heeft echter ook nog een open 
tijd van vier uur, in die tijd kan de plint dus nog verplaatst 
worden.

Snel en schoon
Tijdens de bijeenkomst in Houten demonstreert Marc Kem-
perman het product, door enkele plinten en hoekprofielen 
te verlijmen op een mdf-plaat. “Het voordeel ten opzichte 
van contactlijm is dat Styccobond F49 maar op een van de 
oppervlakten hoeft te worden aangebracht. Alleen als  
een profiel over een hoek bevestigd wordt, raden we aan 
om zowel de muur als het profiel in te lijmen”, aldus  
Kemperman. Tijdens de demonstratie toont hij nog een ex-
tra truc: om de droogtijd van de lijm te versnellen, kan een 
föhn gebruikt worden. Maar ook een ventilator kan hierbij 
helpen. 
De andere technisch commercieel adviseur, Bob van Wort, 
toonde ook nog een kleine innovatie van F. Ball. “Als er met 
de F49-lijm geknoeid wordt, en vieze handen zijn natuurlijk 
snel gemaakt, kan dit gemakkelijk verwijderd worden met 
de speciale Styccowipes. Dit is een van de redenen waar-
om ik zo enthousiast ben over de producten van F. Ball: het 
bedrijf denkt echt vanuit de behoefte van de klant!”

Marc Kemperman brengt Styccobond F49 aan. Plinten kunnen tot vier uur na aanbrengen nog verplaatst worden.
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