
PRODUCT INFORMATIE

INTRODUCTIE
STYCCOBOND F60 is een sneldrogende oplosmiddelhoudende contactlijm. 
Het is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen 
en kan tegen normale schoonmaakmethodes met vocht. Door het meteen ontstaan 
van een hechting is dit product ideaal voor gebruik op trappen en treden.

STYCCOBOND F60 is geschikt voor het bevestigen van PVC en rubber randen, 
plinten, trapneusprofielen, vloer- en wandbekleding met ruggen van PVC, rubber, 
kurk en de meeste soorten textiel.
 
Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) van F. Ball voor informatie over specifieke 
vloerbedekkingen en een Technisch Adviseur voor informatie over het bevestigen 
van wandbekleding.

STYCCOBOND F60 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, structureel 
in goede staat verkerende, gladde en droge beton en zand/cement dekvloeren, granito, 
terrazzo, gips, gipsplaat, vloerplaatmateriaal, hout, blokplaat en staal.

STOPGAP vochtschermen en in goede staat verkerend asfalt dienen eerst te worden 
geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel, met een minimum laagdikte 
van 3 mm.

Neem contact op met een Technisch Adviseur voor informatie over andere 
soorten ondergrond.

STYCCOBOND F60
Contactlijm

KENMERKEN
• Directe hechting 
• Sneldrogend
• Ideaal geschikt voor verticale toepassingen

NORMEN
Alle aspecten van een vloerinstallatie 
moeten voldoen aan de relevante richtlijnen 
voor de installatie van veerkrachtige en 
textiel vloerbedekkingen en aanvullende 
specificaties ter plaatse.

VERPAKKING
Blik van 5 liter
Blik van 1 liter

HOEVEEL NODIG?
VERZEND-
EENHEID APPLICATIE VERBRUIK PER 

VERPAKKING

5 liter Kunststof lijmverdeler 10m2

1 liter Kunststof lijmverdeler 2m2

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

Kleur Strogeel

Consistentie Viskeuze vloeistof

Vlampunt -18°C

Verbruik (ongeveer) 2m2 per liter bij gebruik op beide oppervlakken

Open tijd (ongeveer) 20 minuten – wanneer de lijm droog aanvoelt  
dienen beide oppervlakken binnen 30 minuten  
worden samengebracht.
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VOORBEREIDING ONDERVLOER
Een goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor de correcte installatie 
van iedere vloerbedekking of muurbekleding. 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 etc. van niet-absorberende ondervloeren.

Muren dienen vrij te zijn van behang, wandbekledingen etc. en de lijmen die gebruikt 
zijn om dezen te bevestigen. Verflagen moeten verwijderd zijn. Eventuele schimmel 
dient te zijn verwijderd en het oppervlak met een kopervrij schimmelbestendig 
reinigingsmiddel zijn behandeld.
Alle oppervlakken dienen effectief  tegen vocht beschermd te zijn met bijvoorbeeld 
een vochtwerende- of bouwfolie in muur en vloer.

Beton en zand/cement dekvloeren 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 5˚C te zijn. 
Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van 
de vloer uit te zijn.

Neem voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren contact 
op met onze technische adviseurs.

PRIMER AANBRENGEN
Gebruik een dunne, gelijkmatig aangebrachte laag STYCCOBOND F60, STOPGAP 
P121 of STOPGAP P131 op goed voorbereide, zeer absorberende oppervlakken.

LIJM AANBRENGEN  
Gebruik een lijmverdeler onder een hoek van 60° of een kwast. Verspreid de lijm 
gelijkmatig over de rug van de bedekking/bekleding en de vloer/muur. 

Wacht tot het oplosmiddel is verdampt en de lijm droog aanvoelt voordat beide 
oppervlakken worden samengedrukt. Druk vanuit het midden naar de randen om 
alle lucht te verwijderen en over het gehele  oppervlak effectief lijmcontact tot stand 
te brengen.

Rol met een tapijt- of linoleumwals en oefen met een roller of spatel druk uit 
op de wandbekleding.

VOORZORGSMAATREGELEN
Het is belangrijk meteen goed te plaatsen. Zodra de twee oppervlakken samenkomen 
komt de hechting direct tot stand.

Gebruik geen stalen lijmkam voor het aanbrengen van deze lijm.

Zorg bij het bevestigen op trappen en treden dat er voldoende lijm wordt gebruikt. 
Bekleding op trappen en treden dient stevig vast te zitten.

Oplosmiddel dat in de lijm is achtergebleven en bij het tot stand komen van  
de hechting is ingesloten kan een nadelige invloed hebben op het eindresultaat.

Ontvlambaar. Volg de adviezen voor gezondheid & veiligheid op. Lege verpakkingen 
zijn potentieel brandgevaarlijk en dienen met zorg en in overeenstemming met 
de huidige regelgeving voor afvalstoffen te worden weggebracht.

GEREEDSCHAP 
STYCCOBOND kunststof lijmverdeler  
of platte kwast 

Gereedschap direct na gebruik 
schoonmaken met STYCCOWIPES  
of STYCCOCLEAN SOLVENT.

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.

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:

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


