
PRODUCTINFORMATIE
INTRODUCTIE

STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS is een temperatuur tolerante, watergedragen 
drukgevoelige lijm voor het bevestigen van vloerbedekkingen. Het is ontwikkelt voor 
gebruik in serres, bij hoge raampartijen en andere ruimtes waar vloerbedekkingen 
onderhevig zijn aan extreme temperatuurverschillen. Het heeft een sterke 
aanvangskleefkracht en goede hechting. 

Het mengen van de twee unieke delen zorgt voor maximale lijmhechting en maakt 
het geschikt voor gebruik in omgevingen waar temperaturen tussen -200C en +600C 
schommelen, in overeenstemming met het advies van de fabrikant van de vloerbedekking. 
De lijm is beschermd tegen bioafbreekbaarheid en geschikt voor gebruik op de 
meestvoorkomende vloerverwarmingssystemen.  

STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS biedt een zeer sterke waterbestendige hechting 
waardoor het gebruikt kan worden in ruimtes die onderhevig zijn aan water/hoge 
vochtigheid in combinatie met een geschikte egalisatie.

Met STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS kunnen diverse soorten PVC vloerbedekkingen 
in tegel en baan formaat bevestigd worden. Het leggen van banen dient plaats te vinden 
als de lijm nog nat is (<10 minuten) en de ondervloer moet absorberend zijn.

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

 STYCCOBOND F49 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme  
 Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme  toepassingen.

Aanbrengen op in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cement 
ondervloeren, calciumsulfaat, STOPGAP egalisaties en multiplex. Onbeschadigd asfalt 
moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een 
minimum laagdikte van 3 mm.

STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS kan direct op epoxyvochtschermen en andere 
niet-absorberende ondervloeren worden aangebracht waar de afwerking glad genoeg 
is om harde vloerbedekkingen op te installeren. Lijm laten drogen tot een doorzichtige, 
kleverige consistentie voordat met de installatie wordt verdergegaan. 

Neem contact op met een Technisch Adviseur voor informatie over andere typen 
ondervloer.

STYCCOBOND F49 HYBRIDE PS
Drukgevoelige vinyllijm

KENMERKEN
•  Temperatuur tolerant: 
omgevingstemperaturen tussen  
-200C en +600C 

• Zeer sterke hechting
• Snelle opbouw kleefkracht
• Lange open tijd
• Lang houdbaar
• Waterbestendig - geschikt voor wetrooms
• Makkelijk aan te brengen

NORMEN
Alle aspecten van een vloerinstallatie 
moeten voldoen aan de relevante richtlijnen 
voor de installatie van vloerbedekkingen 
(bijvoorbeeld BS 8203) en aanvullende 
specificaties ter plaatse.

VERPAKKING
2 kg en 5 kg kit
De BASE en PS ACTIVATOR worden 
geleverd in de juiste mengratio zodat 
afmeten niet nodig is.

Opmerking:  Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid  
en het absorptievermogen van de ondervloer.

Kleur Wit na mengen

Verbruik (circa) Max 6 m2 per kg met fijne lijmkam (A1)

Houdbaarheid*  
(mengsel) bij 200C Max. 3 uur

Open tijd (circa) Max. 4 uur, afhankelijk van temperatuur.

Droogtijd (circa) Vanaf 20 minuten, afhankelijk van de temperatuur,  
vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

*Met deksel aflsuiten wanneer niet in gebruik, om uitdrogen te voorkomen.
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VERZENDEENHEID LIJMKAM VERBRUIK PER 
VERPAKKING

2 kg A1 Tot 12 m2

5 kg A1 Tot 30 m2



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

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

Meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren kunt u aanvragen  
bij F. Ball and Co. Ltd. 

VOCHTIGE ONDERVLOEREN
Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter (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 dient de 
ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

MENGEN - Meng ratio is belangrijk. Meng alleen volledige verpakkingen.
Leeg de volledige inhoud van de PS ACTIVATOR in de emmer met BASE. Meng  
de producten met een mechanisch mengijzer op een laag toerental voor ongeveer 
2 minuten tot een homogeen mengsel is verkregen. Onvoldoende of slecht mengen 
beïnvloedt de lijmwerking.

LIJM AANBRENGEN
Houd de lijmkam onder een hoek van 600 en verspreid de lijm gelijkmatig over  
de ondervloer. Lijm laten drogen tot een kleverige film voordat met de installatie 
wordt verdergegaan.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de vloerbedekking en leg de vloerbedekking 
in de lijm. Druk vanuit het midden naar de randen om alle lucht te verwijderen en om 
ervoor te zorgen dat de gehele vloerbedekking goed contact maakt met de lijm.  
Rol met een tapijt- of linoleumwals van 68 kg over het gehele gestoffeerde oppervlak. 
Het walsen dient in twee richtingen te worden uitgevoerd, haaks op elkaar. Herhaal het 
walsen indien nodig om er zeker van te zijn dat de lijm goed contact heeft gemaakt.

Opmerking: Bij lagere temperaturen is de droogtijd langer.  Het gebruik van een fan  
zal de droogtijd verkorten. Zorg dat er tijdens het drogen geen stof of vuil in de 
lijmfilm komt. Deze kunnen de hechting beïnvloeden en later door de vloerbedekking 
heen zichtbaar zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN 
Plaats geen zware voorwerpen of meubilair op de vloerbedekking voordat de lijm 
volledig is gedroogd. Om de open tijd te verlengen adviseren we om direct zonlicht  
te weren om te snel drogen van de lijm te voorkomen.

Het is belangrijk om de omgevingstemperatuur tijdens de eerste 24 uur na installatie 
gelijk te houden. Tussen dag en nacht kunnen extreme temperatuurverschillen 
voorkomen. Het is van belang deze te vermijden. Ramen op het zuiden en van serres 
dienen afgeschermd te worden om temperatuurschommelingen overdag te beperken. 
Indien nodig moet vloerverwarming ‘snachts aangelaten worden, om een constante 
temperatuur te bereiken, gelijkwaardig aan de temperatuur overdag. De temperatuur 
moet tijdens, gedurende en tenminste 24 na installatie hetzelfde zijn zodat de lijm kan 
uitharden. Dit beperkt het eventueel verschuiven van de vloerbedekking ten gevolge 
van aanzienlijke schommelingen in temperatuur tot een minimum.

Voorafgaand aan het installeren dienen vloerbedekkingen volgens aanwijzingen  
van de fabrikant te zijn geacclimatiseerd.

GEREEDSCHAP
Fijne lijmkam A1, tapijt- of linoleumwals  
van 68 kg, mes.

Gereedschap meteen na gebruik afspoelen 
met warm water en zeep als de lijm nog nat is.

BEWAREN
Tussen 50C en 300C bewaren.
Beschermen tegen vorst.

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

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Dit product is geclassificeerd. 
Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. 

Deze zijn te vinden op www.f-ball.nl 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
Verenigd Koninkrijk (UK)

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

www.f-ball.nl


