
PRODUCTINFORMATIE

INTRODUCTIE
STYCCOBOND F30 is een synthetische rubber/harslijm die het verlies van tapijtvezels 
voorkomt bij het vernaden van tapijten.

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

VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat de randen van het tapijt netjes zijn gesneden, goed tegen elkaar 
passen en geen loszittende vezels hebben.
Giet STYCCOBOND F30 in de lijmflacon. Snij met een scherp mes het uiteinde 
van het mondstuk. Knijp voorzichtig in de flacon zodat de lijm eruit komt. Plaats 
het dopje over het mondstuk als de lijmflacon niet in gebruik is. Het voorkomt dat 
de lijm uitdroogt. De lijm NIET voor langere perioden in de lijmflacon bewaren.

LIJM AANBRENGEN
Methode A
Twee aan elkaar grenzende stukken voorgesneden tapijt ongeveer 3mm laten 
overlappen. Beide tapijthelften de halve breedte terugslaan. Lijm aanbrengen. Een van 
de tapijthelften tegen de ondergrond drukken waarbij een goed lijmcontact tot stand 
komt. Een ril STYCCOBOND F30 tegen de primaire rug aanbrengen, langs de lengte 
van de naadrand. Daarna meteen de andere tapijthelft terugleggen. Begin bij het 
midden en leg de naad voorzichtig in de lijm. Pas op dat de lijm niet naar boven 
gedrukt wordt en op de tapijtvezels komt. Met een STYCCOBOND GLYDA wordt 
het overige tapijt van de aansluitnaad af weg-en aangedrukt.

Methode B
Tapijthelften goed tegen elkaar leggen. Daarna beide tapijthelften de halve breedte 
terugslaan. Lijm aanbrengen. Een van de tapijthelften tegen de ondergrond drukken 
waarbij een goed lijmcontact tot stand komt. Een ril STYCCOBOND F30 tegen de 
rug aanbrengen, langs de lengte van de naadrand. De andere tapijthelft meteen zodanig 
leggen dat de rand in de lijm valt. Pas op dat de lijm niet naar boven gedrukt wordt 
en op de tapijtvezels komt.

VOORZORGSMAATREGELEN
Overtollige lijm op de tapijtvezels verwijderen met STYCCOWIPES.
De overgebleven lijm na afloop weer terug in de originele verpakking gieten. 
STYCCOBOND F30 niet in de lijmflacon bewaren.

STYCCOBOND F30
Tapijtnaad lijm

KENMERKEN
Voorkomt het verlies van vezels van de 
snijkant van tapijt

VERPAKKING
Blik van 500ml

GEREEDSCHAP
Lijmflacon met mondstuk

BEWAREN
Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C 
in overeenstemming met huidige regelgeving 
voor brandbare vloeistoffen.
Beschermen tegen vorst.

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

NORMEN
Alle aspecten van een vloerinstallatie 
moeten voldoen aan de relevante Britse 
richtlijnen zoals BS 5325 (installatie 
van veerkrachtige vloerbedekkingen) 
en aanvullende specificaties.

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 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

Kleur Strogeel

Consistentie Viskeuze vloeistof

Vlampunt -17°C

Verbruik (Circa) 100 strekkende meter per liter

Open tijd Tot 15 minuten
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