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Eigen productontwikkeling
Forbo Eurocol Nederland B.V. draagt binnen de divisie Forbo Bonding 
Systems de Europese productverantwoordelijkheid voor bouw- en 
constructie-lijmen. Nieuwe producten ontwikkelen en testen wij op 
onze eigen afdeling Research & Development in Wormerveer. Hier is 
een ervaren team van specialisten actief met alle kennis van de laatste 
bouw- en marktontwikkelingen. Voor speciale projecten werken wij 
nauw samen met onderzoeksinstituten en adviescentra.

Innovatieve producten en technieken
Onder het motto ‘eurocol — the strong connection’ voert Forbo 
Eurocol Nederland B.V. een breed assortiment hoogwaardige 
kwaliteitsproducten. Vrijwel alle materialen produceren wij in eigen 
fabrieken. Een grondige productiecontrole staat garant voor de 
hoge, constante kwaliteit van ons eindproduct. Forbo Eurocol is 
geen trendvolger maar trendsetter. Daarom investeren wij ook 
voortdurend in de modernste productie-middelen en -processen. 
Onze innovatieve producten voldoen hiermee altijd aan de hoogste 
kwaliteits- en milieueisen. Forbo Eurocol Nederland B.V. is al meer dan 
15 jaar in het bezit van het kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 en het 
milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.

Snelle levering uit voorraad
Vanuit modern ingerichte magazijnen leveren wij al onze producten 
uit voorraad. Onze herkenbare Forbo Eurocol Nederland B.V. trucks 
bezorgen de bestellingen dagelijks binnen 24 uur op elk afleveradres 
in Nederland. Deze logistieke dienstverlening staat borg voor de 
soepele voortgang van ieder project .

A-merk in product en technische ondersteuning

Forbo Eurocol Nederland B.V.  in Wormerveer is toonaangevend producent en leverancier van vloerbedekkingslijmen, 

egalisatiemiddelen en reparatiemortels, vochtschermen, primers en diverse hulpmiddelen. Met de combinatie van het A-merk 

Eurocol en de bijbehorende service en ondersteuning is Forbo Eurocol al vele jaren marktleider in Nederland. Wij leveren 

onze producten zowel aan de projectenmarkt (vloerenbedrijven en projectinrichters) als aan de consumentenmarkt (via de 

groothandel aan de woninginrichting). Bij dit alles heeft Forbo Eurocol te allen tijde het milieu en de arbeidsomstandigheden 

zeer hoog in het vaandel staan! Forbo Eurocol maakt deel uit van Forbo Bonding Systems, onderdeel van de internationale 

Forbo Groep. 

Garantie op het eindresultaat
Forbo Eurocol Nederland B.V. staat volledig achter zijn diensten 
en producten. Vandaar dat wij u na installatie een schriftelijke 
projectgarantie kunnen bieden voor een periode van 5 jaar. Voorwaarde 
hierbij is dat het project tijdig voor aanvang dient te worden aangemeld 
en wordt uitgevoerd conform het schriftelijk vastgelegde projectadvies 
van Forbo Eurocol Nederland B.V..

Advies en begeleiding
Een kwaliteitsproduct alleen is nog geen garantie voor succes. Een juiste 
toepassing en verwerking is minstens zo belangrijk. Daarom hechten  
wij veel waarde aan duidelijke product- en toepassingshandleidingen.  
Bovendien staat een team van technisch uitstekend geschoolde 
medewerkers altijd voor u klaar voor een advies op maat. Advisering 
vooraf en begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
vormen vaste onderdelen van onze totaalservice. Voor de meest 
voorkomende technische vraagstukken kunt u uiteraard ook onze 
internetsite www.eurocol.com raadplegen.

De meerwaarde van Forbo Eurocol Nederland B.V.

Wij bieden u de volgende toegevoegde waarde:

• Duidelijke productinformatie, technische helpdesk en projectondersteuning

• Eigen productontwikkeling en testlaboratorium

• Producttrainingen voor professionals

• Betrokken, vakkundige medewerkers voor gratis advies op maat

• Betrouwbaarheid en echt “partnership”

• Korte lijnen en slagvaardig! Productie, ontwikkeling en verkoop zitten onder één dak 
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VOORSTRIJKMIDDELEN
Forbo Eurocol Nederland B.V. voert een uitgebreid programma 
voorstrijkmiddelen, waarmee voor elke ondervloersamenstelling een 
geschikt product geboden kan worden.

VOCHTISOLATIESYSTEMEN
Voor het afsluiten van restvocht in steenachtige ondervloeren, waarop 
naderhand dampdichte of nagenoeg dampdichte vloerbedekking  
aangebracht dient te worden, beschikt Forbo Eurocol Nederland B.V. over 
passende vochtisolatiesystemen.

REPARATIEMORTELS
Voor het snel uitvoeren van zowel kleine als grootschalige reparaties in 
ondervloeren biedt Forbo Eurocol diverse sneldrogende reparatiemortels.

EGALISATIEMIDDELEN
Indien ondervloeren geëgaliseerd dienen te worden, vindt u binnen het 
assortiment van Forbo Eurocol Nederland B.V. beslist het juiste product. 
Voor elke ondervloersamenstelling en verwerkingswijze biedt het Eurocol-
pakket een oplossing.

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
Voor elk type vloerbedekking vindt u binnen het Forbo Eurocol Nederland 
B.V. programma altijd de juiste vloerbedekkingslijm. Of het nu om het 
verlijmen van linoleum, tapijt, cushion vinyl, PVC-vloerbedekking of rubber 
vloerbedekking gaat, een passende oplossing is altijd beschikbaar.

BETONDESIGN
Voor een hightech industriële uitstraling met bijbehorende kwaliteit en 
duurzaamheid kunt u wanden en vloeren afwerken met BetonDesign. 
Deze snelle en probleemloze afwerking is in verschillende kleuren 
verkrijgbaar en heeft een fraaie “betonlook” als eindresultaat. 

VOCHTISOLATIESYSTEMEN

VOORSTRIJKMIDDELEN

BETONDESIGN

REPARATIEMORTELS

EGALISATIEMIDDELEN

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
TAPIJT EN NAALDVILT

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
LINOLEUM

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
PVC/CUSHION VINYL/RUBBER

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
UNIVERSEEL

FIXERINGEN EN
CONTACTLIJMEN

ELEKTRISCH GELEIDENDE SYSTEMEN

HULPMIDDELEN & GEREEDSCHAP

PRODUCTWIJZER
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300 BASECOAT                                                      

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een basis laklaag op een 
305 BetonDesign ondergrond als impregneer laag en hechtings- 
verbeteraar voor de 310 FinishCoat. Voor gebruik de gesloten jerrycan 
minimaal 1 minuut goed schudden.                                                                                                             

310 FINISHCOAT                                                      

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking 
op een 305 BetonDesign vloer of wand. Voor gebruik de gesloten jerrycan 
minimaal 1 minuut goed schudden.              

311 TOPCOAT                                                      

2-componenten laksysteem voor het afwerken van 305 BetonDesign 
op wanden en vloeren. Dit laksysteem geeft een betere bescherming 
bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik 
de componenten samenvoegen en goed mengen conform de 
gebruiksaanwijzing.

312 BETONDESIGN CONDITIONER                                                      

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign bij vloertoepassing. 
Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil.
Beschermlaag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen 
worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans 
verhoogt.

305 BETONDESIGN                                                         

Gebruiksklare pasteuse afwerklaag voor het realiseren van een decoratieve 
betonuitstraling op o.a.  vloeren en wanden in een laagdikte van 1-1,5 mm. 
Cementgebonden ondervloeren dienen vooraf  geëgaliseerd te worden met 
990 Europlan Direct en anhydrietvloeren met 925 Europlan Alphy Direct. 
Wanden egaliseren met 658 Wandoforte.                

Kleuren: 3051 Telegrau 4, 3052 Agate Grey, 3053 Signal Grey, 
3054 Platinum Grey, 3055 Telegrau 1, 3056 Dusty Grey, 3057 Traffic Grey,  
3058 Black Grey

Verbruik  
100-120 g/m² per laag.

Verpakking
Jerrycan à 2,5 kg.

Gereedschap
807 Microvezel 9 mm lakroller.

Verbruik  
400-500 g/m² per laag.

Verpakking
Emmer à 7 kg

Gereedschap
Spackmes, paleerijzer, 
Venetiaanse stucspaan, troffel, 
brandtroffel, excentrische 
schuurmachine, stofzuiger.

Verbruik  
circa 50 g/m² per laag.

Verpakking
Jerrycan à 2,5 kg.

Gereedschap
807 Microvezel 9 mm lakroller.

Verbruik  
50-75 g/m² per laag.

Verpakking
Combinatieverpakking à 2,5 
of 10 kg.

Gereedschap
814 Nylon 13 mm lakroller en 
kwast.

Verbruik  
250 g op 10 l water.

Verpakking
Doos à 12 flesjes van 1 kg.

Gereedschap
(Microvezel) mop bij onderhoud, 
zachte borstel bij reiniging.

B
ET

O
N

D
ES

IG
N



the strong connection

VOOR-
BEHANDELING



the strong connection

7

044 EUROPRIMER MULTI                                                      

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement 
dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en 
gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk,  
monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, 
vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfalt vloeren. Geschikt voor 
binnen en buiten.

049 EUROPRIMER ABS                                                             

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van 
egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden 
en vloeren, plaatmateriaal (e.d.). Geschikt voor binnen en buiten.

Voorstrijkmiddelen

Verbruik
100-200 g/m².

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.

Gereedschap
Schuimroller, vachtroller of spuit.

Verbruik
100-150 g/m².

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.

Gereedschap
Vachtroller, kwast of spuit.

043 EUROPRIMER ALPHY                                                      

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden 
egalisatiemiddelen en het voorkomen van het “olifantshuid” effect in de 
egalisatielaag, wanneer de top van de anhydrietvloer plaatselijk of in zijn 
geheel zeer sterk zuigend is. 

Verbruik  
100 – 200 g/m² per laag.

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.

Gereedschap
Vachtroller of spuit.

V
O

O
R

ST
R

IJ
K

M
ID

D
EL

EN



VOCHTISOLATIE



9

V
O

C
H

TI
SO

LA
TI

ES
Y

ST
EM

EN

026 EUROBLOCK MULTI                                               

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend 
vocht in zand/cement vloeren (monolietvloeren eerst licht laten aan 
“stralen”). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder linoleum. Bij toepassing 
in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals PVC en rubber.  
De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. 
Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 4,0% (CM) niet 
overschrijden.

Vochtisolatiesystemen

Verbruik
1e laag (1:1 verdund met water) 
ca. 50 g/m². 2e en 3e laag (onverdund) 
50-75 g/m² per laag.

Verpakking
Jerrycan à 12 kg. 

Gereedschap
Vachtroller, kwast.

021 EUROBLOCK RENO                                                         

2-Componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, 
watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen 
aanbrengen (verbruik 1e laag min. 250 g/m² en de 2e laag min 150 g/
m²). Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog 
natte laag direct goed dekkend instrooien met 846 Quartzsand (bruto 
verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten 
drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het 
restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden.

Verbruik
300-400 g/m², e.e.a. is echter sterk 
afhankelijk van de conditie van de 
ondervloer.

Verpakking
Combinatieverpakking à 10 en 3 kg.

Gereedschap
Vachtroller.



REPAREREN EN 
EGALISEREN



Verbruik
Afhankelijk van de reparatie.

Verpakking
Emmer met doos à 4 kg.

Gereedschap
Vlakspaan, troffel of plamuurmes.

Verbruik
Voor 1: 4 menging ca. 3,5 kg/m² per 1 cm 
laagdikte.
Voor 1:5 menging ca. 2,8 kg/m² per 1 cm 
laagdikte.

Verpakking 
Zak à 20 kg. 

Gereedschap
Rei, vlakspaan.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan, plamuurmes of troffel.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan, plamuurmes of troffel.

905 EUROPLAN FILL                                                            

Snelcement voor het vullen van gaten en scheuren in steen-achtige 
vloeren en wanden. Het repareren van beschadigd betonwerk. Door de 
fijne poederstructuur zeer vlak af te werken. Laagdikte van 0 - 40 mm.

944 EUROPLAN ALPHY QUICK                                                         

Sneldrogende, standvaste en politoerbare gipsgebonden reparatiemortel, 
voor het opvullen van diepe gleuven, gaten en oneffenheden in 
gipsgebonden vloeren en wanden. Door de fijne structuur van de mortel 
is het mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren en de 
reparatieplek zeer glad af te werken. Tevens kan deze reparatiemortel 
worden toegepast in natte ruimten, mits de ondergrond wordt afgewerkt 
conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.
Maximum laagdikte: 50 mm.

922 EUROPLAN FLASH                                                      

Speciaalcement voor het maken van sneldrogende en krimparme zand/
cement afwerkvloeren die na 1 dag geschikt zijn voor verdere afwerking. 
Zowel binnen als buiten toepasbaar. Ook geschikt om reparaties uit te 
voeren aan zand/cement vloeren. In een laagdikte van 35 mm na 24 uur ca. 
2,5% restvocht. Minimale laagdikte : 3,5 cm.

945 EUROPLAN SOLID                                                         

Zeer glad af te werken, sneldrogende en standvaste reparatiemortel voor 
het opvullen van diepe gleuven en voor het uitvlakken en repareren 
van traptreden en kleine vloeroppervlakken, binnen. Ook geschikt voor 
het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in cementgebonden en 
andere steenachtige vloeren. Door de fijne structuur van de mortel is het 
mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren en de reparatieplek 
zeer glad af te werken. Maximum laagdikte : 50 mm.

Reparatiemortels

Egalisatiemiddelen
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Verbruik
1 kg/m² per mm laagdikte.
Max. laagdikte 2 mm.

Verpakking
Emmer à 8 kg.

Gereedschap
Grove lijmkam en vlakspaan.

900 EUROPLAN RENO                                                                   

Flexibele gebruiksklare egalisatiepasta voor het egaliseren  
van o.a. oude vinyl of rubberen vloerbedekking, oude lijmresten 
en hoogteverschillen tussen plaatmaterialen. Tevens geschikt om de naden 
tussen plaatmaterialen dicht te zetten. Maximum laagdikte in één bewerk-
ing: 2 mm.
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Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel.
Mengpompunit.

Verbruik
Ca. 1,3 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 19 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

Egalisatiemiddelen

950 EUROPLAN EASYLIGHT                                                         

Zelfuitvloeiend lichtgewicht egalisatiemiddel voor het egaliseren in 
laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebonden en andere 
steenachtige ondervloeren. Bij toepassing op schepen geldt een maximale 
laagdikte van 10 mm. Eveneens toepasbaar op houten vloerconstructies 
die afgewerkt zijn met houtenplaten of cementvezelplaten. Prima  
vloeivermogen, Bureaurolstoelvast, Lagere belasting op de 
vloerconstructie, toepasbaar op schepen, verpompbaar.                                                                                                                                   

960 EUROPLAN SUPER                                                          

Superieur, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor steenachtige 
ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Gunstig verbruik. 
Hoge drukvastheid. Geschikt voor toepassing onder parket. Verpompbaar. 
Caseïnevrij. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 10 mm.

925 EUROPLAN ALPHY DIRECT 

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardige anhydriet-egalisatie met 
ingebouwde primer, voor het rechtstreeks egaliseren van o.a. 
anhydrietvloeren zonder het gebruik van een primer. Bureaurolstoelvast. 
Spanningsarm. Hoge drukvastheid. Gunstig verbruik. Uitmuntend 
vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt voor toepassing onder 
parketvloeren. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 30 mm.

923 EUROPLAN EXTREME

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en vorstbestendige 
vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden. 
Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en in diverse 
buitentoepassingen zoals balkons en terrassen. Tevens geschikt voor het 
aangieten van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en in combinatie 
met (electrische) vloerverwarming. Goed vloeivermogen. Gunstig verbruik.  
Hoge drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 20 mm.
Geschikt voor binnen en buiten.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg. 

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

920 EUROPLAN ALPHY                                                          

Spanningsvrije afbindende en zelfuitvloeiende anhydrietegalisatie. 
Speciaal geschikt voor gebruik op anhydriet gietvloeren. Ook geschikt 
voor toepassing op volledig droge, steenachtige ondervloeren 
(renovatieprojecten). Bureaurolstoelvast. Spanningsarm. Uitstekend 
vloeivermogen. Gunstig verbruik. Verpompbaar. Geschikt voor toepassing 
onder parketvloeren. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 30 mm.



Verbruik
Ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met  
een prikkerrol. Mengpompunit.

970 EUROPLAN NIVOLUX                                                                   

Verpompbaar, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor steenachtige 
ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid. Spanningsarm.
Zelfegaliserend. Toepasbaar in dikke lagen. Laagdikte: vanaf 3 mm tot 
maximaal 50 mm.
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Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Gereedschap
Vlakspaan of rakel in combinatie met een 
prikkerrol. Mengpompunit.

Egalisatiemiddelen 

975 EUROPLAN SPECIAL                                                

Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren. 
Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Gunstig verbruik. Goede 
drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 8 mm.

991 EUROPLAN DIRECT RAPID                                                   

Sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met 
ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van steenachtige 
ondervloeren zonder het gebruik van een primer. Nagenoeg spanningsvrij. 
Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid. Na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar, na ca. 
1,5 - 3 uur belegbaar met vloerbedekking. Gunstig verbruik. Spanningsarm.
Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 1 mm tot 
maximaal 20 mm.

990 EUROPLAN DIRECT                            

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde 
primer voor het rechtstreeks egaliseren van steenachtige ondervloeren 
zonder het gebruik van een primer. In combinatie met 811 Renovezels 
eveneens uitstekend geschikt voor op houten vloeren (platen). Nagenoeg 
spanningsvrij. Bureaurolstoelvast. Caseïnevrij. Hoge drukvastheid. Gunstig 
verbruik. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt voor 
toepassing onder parketvloeren. Laagdikte: vanaf 1 mm tot maximaal 20 mm.

Verbruik
Ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 25 kg.

999 EUROPLAN BASIC

Cementgebonden zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor 
steenachtige ondervloeren. 
Voor het egaliseren in laagdiktes vanaf 2 tot max. 5 mm van cement-
gebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met bijv. keramis-
che tegels of natuursteen worden belegd. Geschikt voor binnen.
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509 EUROSAFE TEX                                                              

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt en naaldvilt. Hoge 
aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast. Optimaal verwerkersvriendelijk.

Vloerbedekkingslijmen tapijten en naaldvilt

Verbruik
325 - 425 g/m².

Verpakking
Emmer à 15 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

608 EUROSTAR RENO                                                     

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt  
(o.a. met rug van synthetisch weefsel) en naaldvilt op o.a. slecht  
absorberende ondervloeren zoals: oude, watervaste lijmrestanten,  
epoxy vloeren, gecoate vloeren, monolietvloeren, bestaande harde 
vloerbedekking (renovatieprojecten). Zeer hoge aanvangskleefkracht.                                                                                                                  
Bureaurolstoelvast. Hoge afbindsnelheid. Optimaal verwerkersvriendelijk.

Verbruik
300 - 500 g/m².

Verpakking
Emmer à 14 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

V
LO

ER
B

ED
EK

K
IN

G
SL

IJ
M

EN
 T

A
P

IJ
T 

EN
 N

A
A

LD
V

IL
T



LIJMEN VOOR
LINOLEUM



17

Verbruik
400 - 450 g/m².

Verpakking
Emmer à 14 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Verbruik
400 - 450 g/m².

Verpakking
Emmer à 12 kg.

Gereedschap
Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 
voor Marmoleum Modular. Vachtroller.

Verbruik
260 - 300 g/m².

Verpakking
Emmer à 11 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Vloerbedekkingslijmen linoleum

514 EUROSAFE LINO PLUS                                                     

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, 
stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens geschikt voor het 
verlijmen van kurkment en colovinyl. Goede vochtbestendigheid. Hoge 
aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast.

646 EUROSTAR PREMIUM                                                       

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal 
voor Natural Linoleum Tiles (bijvoorbeeld Marmoleum Modular). De 
te verwerken vloerbedekking in het natte lijmbed plaatsen. Na het 
aanbrengen van de lijm de lijmrillen eventueel vlakrollen met behulp 
van een verzadigde vachtroller, zodat er een gesloten lijmbed wordt 
gecreëerd. De te verlijmen stroken/tegels zullen op deze manier niet te 
veel “zwemmen”in het natte lijmbed. Dit vereenvoudigd de verwerking. 
Bureaurolstoelvast. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de 
vloerbedekking. Lange inleg tijd. Zeer licht verstrijkbaar. Geurneutraal.

614 EUROSTAR LINO PLUS                                                       

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum 
in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. 
Tevens geschikt voor het verlijmen van kurkment en colovinyl. Goede 
vochtbestendigheid. Hoge aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast. Zeer 
gunstig verbruik.
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Verbruik
550 - 650 g/m² (sterk afhankelijk van de 
toepassing).

Verpakking
Combinatieverpakking à 6,9 kg. 

Gereedschap
Lijmkam, vertanding is afhankelijk van  
de toepassing.

Verbruik
Op geëgaliseerde ondervloeren
100 - 150  g/m².

Verpakking
Rechthoekige emmer à 10 kg.

Gereedschap
Vachtroller of Kwast.

Verbruik
250 - 350 g/m².

Verpakking
Emmer à 13 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.

Vloerbedekkingslijmen PVC / cushion vinyls / rubber

140 EUROMIX PU                                                             

Watervaste 2-componentenlijm voor het verlijmen van rubberen tegels 
en PVC-vloerbedekking in lamellen in tegels. Geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen en bestand tegen zware belastingen. Vocht- en 
weerbestendig. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Zeer hoge eindhechting.

543 EUROSAFE DECO                                                        

Kant en klare dispersielijm met een hoge blijvende kleefkracht voor het 
installeren van dimensiestabiele PVC- lamellen en tegels op geëgaliseerde 
ondervloeren. Doordat de lijm met een vachtroller wordt opgebracht is er 
geen kans op het doortekenen van lijmrillen. Dit geeft tevens een gunstig 
verbruik en een Arbo vriendelijke verwerking. Bureaurolstoelvast.

640 EUROSTAR SPECIAL                                    

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm (met een langere open tijd en 
langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special) voor het verlijmen 
van PVC-vloerbedekking in banen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een 
PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, 
zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). “Natte”, “halfnatte” 
en “droge” verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van 
toepassing en omstandigheden. Bureaurolstoelvast. Zeer lange inlegtijd.
Lange eind kleefkracht. Zeer licht verstrijkbaar.
Geurneutraal. Gunstig verbruik.

540 EUROSAFE SPECIAL                                                        

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC-vloerbedekking in banen, 
lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens 
geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber 
vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). “Natte”, “halfnatte” en “droge” 
verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en 
omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO 
vereist is. Bureaurolstoelvast. Hoge aanvangs- en eindkleefkracht. Optimaal 
verwerkersvriendelijk.

Verbruik
225 - 275 g/m².

Verpakking
Emmer à 12 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.
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Verbruik
B1: 325 - 425 g/m².
A2: 300 - 350 g/m².

Verpakking
Emmer à 15 kg. 

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.
Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2 
bij cushion vinyl.

Verbruik
550 - 650 g/m².

Verpakking
Emmer à 13,5 kg.

Gereedschap
Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Vloerbedekkingslijmen met een breed toepassingsgebied

500 EUROSAFE MULTI                                                           

Universele en snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt met 
een rug van synthetisch weefsel, PVC, natuurlijk jute en naaldvilt. 
Tevens voor het verlijmen van linoleum, kurkment, PVC in banen 
en cushion vinyl. Bureaurolstoelvast. Breed toepassingsgebied. 
Optimaal verwerkersvriendelijk. Hoge aanvangs- en eindkleefkracht.

530 EUROSAFE CORK                                                       

Snelhechtende wand- en vloerbedekkingslijm voor het verlijmen 
van tapijt, wandtapijt, linoleum, bulletinboard en kurktegels voor 
wand en vloer. De wanden, vloeren en trappen dienen absoluut 
blijvend droog te zijn. Hoge aanvangskleefkracht. Optimaal 
verwerkersvriendelijk.
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Verbruik
50 - 100 g/m² op gesloten ondervloeren. 
100 - 150 g/m² op poreuze ondervloeren.

Verpakking
Jerrycan à 10 kg. 

Gereedschap
Vachtroller, kwast of spuitapparaat.

Verbruik
100 - 150 g/m² op gesloten ondervloeren.
100 - 200 g/m² op absorberende onder-
vloeren.

Verpakking
Emmer à 10 kg.

Gereedschap
Vachtroller of fijnvertande lijmkam.

Fixeringen

542 EUROFIX TACK PLUS                                                            

Zeer emissiearme fixering voor het slipvast leggen van tapijttegels in 
projecten. Goede kleefkracht, makkelijk verrolbaar en geurneutraal.

546 EUROFIX MULTI                                                     

Universele fixering voor het opneembaar installeren van cushion 
vinyl en tapijttegels/tapijten in banen met een vlakke (PVC-) rug. 
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Verbruik
250 g/m² per laag.

Verpakking
Rechthoekige emmer  à 7,5 kg. 

Gereedschap
Bijgesloten structuurroller.

Contaclijmen

650 EUROSTAR FASTCOL                                           

Emissiearme, sterk hechtende dispersiecontactlijm voor het tweezijdig 
verlijmen van tapijt op trappen, PVC- trapneuzen en plakplinten, rubber 
trapneuzen, kurkvloer-bedekking etc. 
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Verbruik
120 - 150 g/m².

Verpakking
Jerrycan à 10 kg. 

Gereedschap
Vachtroller en/of kwast.

Verbruik
Lijmkam TKB S1: 260 - 300 g/m².
Lijmkam TKB S2 400 - 500 g/m².

Verpakking
Emmer à 12 kg.

Gereedschap
Lijmkam: Vertanding TKB S1  voor  
rubber en PVC.
Vertanding TKB S2 voor tapijt.

Verbruik
260 - 300 g/m².

Verpakking
Emmer à 11 kg.

Gereedschap
Lijmkam met vertanding TKB S2.

Elektrisch geleidende systemen

041 EUROPRIMER EL                                              

Stroomgeleidend voorstrijkmiddel ter voorkoming van het gebruik van een 
zeer uitgebreid koperbandsysteem.

641 EUROSTAR SPECIAL EL                                          

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende lijm voor het 
verlijmen van stroomgeleidend tapijt en PVC-vloerbedekking in banen en 
tegels en stroomgeleidende rubber vloerbedekking in banen en tegels 
met vlakke rugzijde. Geleidingsweerstand: < 3.10 5 Ω. Bureaurolstoelvast.

801 KOPERBAND                                                     

Zelfklevend koperband voor toepassing in combinatie met 041 Europrimer EL, 
bij het stroomgeleidend installeren van stroomgeleidende vloerbedekking.

615 EUROSTAR LINO EL                                                      

Zeer emissiearme, snelhechtende, stroomgeleidende linoleumlijm voor  
het stroomgeleidend verlijmen van stroomgeleidend linoleum (Ohmex). 
Geleidingsweerstand: < 3.10 5 Ω. Bureaurolstoelvast.

Verbruik
1 meter band per 30 m² vloeroppervlak.

Verpakking
Rol à 20 m.

Gereedschap
Aandrukwalsje.
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Verbruik
Ca. 100 g/m².

Verpakking
Jerrycan à 10 kg. 

Gereedschap
Reinigingsmachine, borstel.

Verbruik
Afhankelijk van de lengte van de scheur.

Verpakking
Doos à 100 m, 150 mm breed.

Gereedschap
Handschoenen.

Verbruik
Geheel afhankelijk van de breedte en  
diepte van de te vullen scheuren en  
naden.

Verpakking
Combinatieverpakking à 3 kg of 10 kg.

Gereedschap
Vachtroller.

Hulpmiddelen

014 EUROCLEAN                                             

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het ontvetten en 
reinigen van o.a. keramische tegels, marmer, terrazzo, linoleum en vinyl.
Biologisch afbreekbaar en naspoelen met water is niet noodzakelijk.

063 EUROBAND                                                    

Bewapening voor het overbruggen van scheuren in ondervloeren in 
combinatie met 021 Euroblock Reno.

806 FOAM STRIP PROFIL                                                           

Zelfklevende PE-randstrook in L-vorm met perfecte hoek-
aansluiting. Geen beschadiging of vervuiling meer van  
de plint bij egaliseren of schuren. Perfecte geluiddemping  
naar de wand. In combinatie met een vochtscherm is een  
waterdichte hoekafsluiting mogelijk. 

021 EUROBLOCK RENO                                         

2-componenten epoxyhars voor het vullen en vastzetten van scheuren 
en naden in steenachtige vloeren. Te gebruiken in combinatie met 063 
Euroband en 846 Quartzsand of met 808 Eurojoint Connector.

Verpakking
Overdoos met 4 rollen. Rol à 25 m.

802 RANDSTROKEN                

Zelfklevende randstroken van PE-schuim. Ter voorkoming van horizontale 
geluidhinder en geen beschadiging of vervuiling meer van de plint bij 
egaliseren of schuren.                                                   

Verbruik
-

Verpakking
Rol à 25 m.
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Verbruik
Om de 30 – 40 cm aanbrengen.

Verpakking
Doosje à 1000 stuks.

Verbruik
Bruto verbruik ca. 4000 g/m²
Netto verbruik ca. 1500 g/m² 
(na uitbezemen en schoonzuigen)   

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verbruik
Zakje à 250 g op 23 of 25 kg 
egalisatiemiddel.

Verpakking
Overdoos met 50 stuks à 250 g.

Hulpmiddelen

808 EUROJOINT CONNECTOR                                                       

Voor het versterken van scheuren in ondervloeren in combinatie met  
021 Euroblock Reno. Toepasbaar in betonvloeren, zandcement- en 
anhydriet dekvloeren.

846 QUARTZSAND                                                        

Vlamgedroogd kwartszand, te strooien in de natte polyurethaan en 
epoxylagen. Verbetert de hechting van 
lijmen en egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken als 
toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels.

811 RENOVEZELS                                                             

Polyestervezels voor het bewapenen van egalisatiemortels  
in geval van houten vloeren en kritische ondervloeren.

880 EUROSEAL SILICONE

Een siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en 
sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van 
max. 25 % van de voegbreedte. Hecht in het algemeen uitstekend 
op glazuur,glas, aluminium, messing en RVS, geschilderd hout, beton, 
metselwerk en weekmakervrije kunststoffen. Geschikt voor binnen, 
buiten en industriële ruimten. Niet geschikt voor natuursteen. 
Speciaal voor het afkitten van bijvoorbeeld linoleum- en PVC- vloeren 
is de kleur Transparant grijs (Trijs) leverbaar. Daarnaast zijn de kleuren 
transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan, grijs, antraciet, jasmijn en buxy 
beschikbaar. Geurarm, zuurvrij en neutraal uithardend.
Na uitharding duurzaam elastisch. Niet corrosief ten opzichte van 
metalen. U.V.-, vocht-, weer-, water- en schimmelbestendig.

Verbruik
Meters voeg per koker van 310 ml voor 
verschillende voegmaten. 
breedte x diepte Verbruik
4 x 6 mm: 12,9 m1

6 x 6 mm: 8,6 m1

8 x 6 mm: 6,4 m1

12 x 8 mm: 3,2 m1

16 x 10 mm: 1,9 m1

20 x 12 mm: 1,3 m1

Verpakking
Koker à 310  ml, 12 stuks in doos.
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Gereedschap

855 MENGIJZER                          

Speciw aal ontworpen mengijzer, voor het 
klontvrij mengen van reparatiemortels en 
egalisatiemiddelen.

827 STATIEF T.B.V. WATERDOSEERUNIT                                                                                                                                  
                
Een onmisbaar hulpmiddel voor de 
waterdoseerunit. Door de waterdoseerunit 
op het in hoogte verstelbare statief te 
monteren bereikt u een ergonomische 
werkhouding. Tevens verkleint het de 
kans op beschadigen van de waterdoseerunit.         

857 ROLLERBEUGEL                    

Stevige beugel voor 856 Schuimroller.

854 AANMAAKEMMER                                          

Stevige kunststof aanmaakemmer, met ruime 
handgrepen en handige maat-verdeling. Ideaal 
voor het aanmaken van egalisatiemiddelen. 
Volume 30 liter.

826 WATERDOSEERUNIT                                                                                                                                   
                
Doseersysteem waarbij automatisch de juiste 
waterdosering wordt afgemeten voor het 
aanmaken van een cement- of gips gebonden 
mortel. Het resultaat is een constante, goede 
kwaliteit mortel en tijdsbesparing op het werk. 
Eenvoudig in te stellen en onderhoudsarm.

856 SCHUIMROLLER                                        

Kwalitatief hoogwaardige schuimroller, (excl. 
beugel) voor het aanbrengen van diverse 
voorstrijkmiddelen. Breedte: 25 cm.

814 NYLONROLLER 13 MM LAKROLLER

Hoogwaardige 2-componenten lakroller (excl. beugel) 
voor het aanbrengen van 311 TopCoat op BetonDesign. 
Breedte 25 cm.

807 MICROVEZEL 9 MM LAKROLLER                                                 

Hoogwaardige lakroller (excl. beugel) voor 
het aanbrengen van zowel 300 BaseCoat als 
310 FinishCoat op BetonDesign. Breedte 25 cm.
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Gereedschap

812 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van de 646 Eurostar Premium 
lijm bij het verlijmen van PVC-lamellen of tegels.  
Breedte 18 cm. Driehoekvorm.  
Vertanding fijn 61.

850 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van vloerbedekkingslijmen. 
Breedte 18 cm. Trapeziumvorm. 
Vertanding B1.

817 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van de 646 Eurostar Premium 
lijm bij het verlijmen van PVC-lamellen of tegels. 
Breedte 25 cm. Driehoekvorm. 
Vertanding fijn 61.

851 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van vloerbedekkingslijmen. 
Breedte 25 cm. Trapeziumvorm. 
Vertanding B1.

819 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van de 646 Eurostar Premium 
lijm bij het verlijmen van Natural Linoleum Tiles 
(bijvoorbeeld Marmoleum Modular). Breedte 25 cm.                                                                                                                                          
Trapeziumvorm. 
Vertanding A3.

853 LIJMKAM                                             

Voor het opbrengen van vloerbedekkingslijmen. 
Breedte 25 cm. Trapeziumvorm. 
Vertanding A2.

818 LIJMKAM                                         

Voor het opbrengen van de 646 Eurostar Premium 
lijm bij het verlijmen van Natural Linoleum Tiles  
(bijvoorbeeld Marmoleum Modular). Breedte 18 cm.                                                                                                                                          
Trapeziumvorm. 
Vertanding A3.

852 LIJMKAM                                         

Voor het opbrengen van vloerbedekkingslijmen. 
Breedte 18 cm. Trapeziumvorm.
Vertanding A2.
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Restvochtpercentages

SOORT VLOERBEDEKKING ANHYDRIET

< 1,0%

< 0,5%

< 1,0%

< 1,0%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,5%

< 0,3%

< 0,5%

n.v.t.

n.v.t.

ZAND/CEMENT

< 4,5%

< 2,5%

< 4,5%

< 2,5%

< 3,5%

< 2,5%

< 2,5%

< 2,0%

< 2,5%

< 4,0%

< 6,0%

MAXIMAAL TOEGESTAAN RESTVOCHTPERCENTAGE

Tapijt met open rug

Tapijt met dichte rug

Naaldvilt

Tapijttegels

Linoleum

PVC

Polyolefine

Rubber

Parket

Vochtscherm 026 Euroblock Multi

Vochtscherm 021 Euroblock Reno

VASTSTELLEN VAN HET RESTVOCHTPERCENTAGE
Voor het vaststellen van het juiste restvochtpercentage dient er gemeten te worden met een CM-Gerät. 
Benodigd uit te hakken materiaal:
•  bij zand/cement dekvloeren 20 gram (zonder steentjes).
•  bij anhydriet-gietvloeren       50 gram.
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Productwijzer voorstrijkmiddelen 
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Zand/cement dekvloer

ONDERVLOER VOORBEHANDELING 021 043 044

2 24 2

(1)

1-2

049

Monolietbetonvloer

Anhydriet-gietvloer

Gasbetonvloer

Gietasfalt

Magnesiet dekvloer

Houtgraniet

Keramische tegelvloer

Epoxy-gietvloer

Granitovloer

Siergrindvloer

Oude lijmrestanten

Houten vloeren

Metalen ondergrond

Gipsvloerplaten (Fermacell)

EIGENSCHAPPEN

Droogtijd in uren

Na aanbrengen direct instrooien met 846 Quartzsand

GEREEDSCHAP

Schuimroller

Vachtroller

(1) = zuigende ondergrond

Stofvrij maken.

Cementhuid en curing compound verwijderen 
d.m.v. schuren/borstelen, stofvrij maken.

Schuren/borstelen, stofvrij maken.

Schuren/borstelen, stofvrij maken.

Stofvrij maken.

Stofvrij maken.

Stofvrij maken.

Ontvetten, stofvrij maken.

Ontvetten, stofvrij maken.

Ontvetten, stofvrij maken.

Ontvetten, stofvrij maken.

Lijmrestanten verwijderen door middel van 
stofvrij stralen of schuren, stofvrij maken.

Losse vloerdelen vastschroeven, schuren, 
stofvrij maken.

Vet- en roestvrij maken, direct beschermen 
tegen nieuwe roestvorming.

Stofvrij maken.

VOORSTRIJKMIDDEL

Advies
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Productwijzer vochtisolatiesystemen

Zand/cement dekvloer

Monolietbetonvloer

Anhydriet-gietvloer

Gasbetonvloer

Gietasfalt

Magnesiet dekvloer

Houtgraniet

Keramische tegelvloer

Epoxy-gietvloer

Granitovloer

Siergrindvloer

Oude lijmrestanten op zand/cement en monoliet 

Houten vloeren

Metalen ondergrond

Gipsvloerplaten (Fermacell)

EIGENSCHAPPEN

Droogtijd in uren

Geschikt voor linoleum

Geschikt voor PVC en rubber

Potlife

Volgende laag aanbrengen na

Na het aanbrengen van de laatste laag, direct instrooien met kwartzsand,  
of na 24 uur voorstrijken met de hechtprimer 044 Europrimer Multi.

GEREEDSCHAP

Vachtroller.

ONDERVLOER 021

vooraf stralen

ca. 24 uur

in 2 lagen

in 2 lagen

30 minuten

026

1x 044

vooraf stralen

ca. 1 uur

in 2 lagen

in 3 lagen

ca. 60 minuten12-16 uur

1x 044

Belangrijke aandachtspunten voor het gebruik van vochtschermen:
•  Alle eventueel aanwezige oude vochtisolaties, primer-, lijm- en egalisatierestanten dienen geheel verwijderd te worden d.m.v. stofvrij stralen/frezen.
•  Er kan een vochtscherm aangebracht worden bij een maximaal restvochtpercentage in de dekvloer van 4% (CM gemeten).
•  De vochtisolaties zijn niet bestand tegen drukvocht.
•  Bij gebruik van dispersielijmen dient er altijd eerst geëgaliseerd te worden in een minimum laagdikte van 2 mm.
•  Naast het voorkomen van doortekening van oneffenheden in de vloerbedekking dient de egalisatielaag tevens als vochtonttrekker voor de toe te 
   passen dispersielijm.

VOCHTISOLATIESYSTEEM

Advies
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Productwijzer reparatiemortels
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Zand/cement dekvloer

Monolietbetonvloer

Anhydriet-gietvloer

Anhydriet-strijkvloer

Gasbetonvloer

Gietasfalt

Magnesiet dekvloer

Houtgraniet

Keramische tegelvloer

Epoxy-gietvloer

Granitovloer

Siergrindvloer

Oude lijmrestanten

Houten vloeren

Metalen ondergrond

Gipsvloerplaten (Fermacell)

EIGENSCHAPPEN

Basis

Verwerkingstijd in minuten

Droogtijd in uren

Begaanbaar na….uur

846 Quartzsand toevoegen mogelijk

Instrooien met 846 Quartzsand

ONDERVLOER 021

epoxy

30

24

12-16

ja

ja

945

cement

15

24

1

ja1:1

905944

cement

525

0,224

0,252-4

Eerst dun voorstrijken met 044 Europrimer Multi.

Voorstrijken met 049 Europrimer ABS / 044 Europrimer Multi.

Eerst voorstrijken met 049 Europrimer ABS / 044 Europrimer Multi.

Voor het dichtgieten en verankeren van eventueel aanwezige scheuren.

REPARATIEMORTEL
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Productwijzer egalisatiemiddelen

ONDERVLOER VOORBEHANDELING

1 + 9

2 + 9

3

3 + 10

3 + 9

1 + 9

1 + 9

1 + 10

4 + 9

4 + 9

4 + 9

4 + 9

5 + 9

6 + 9

7 + 10

8

1 + 9

Zand/cement dekvloer

900920975960950990 923*925999970991

Monolietbetonvloer

Anhydriet-gietvloer

Anhydriet-gietvloer

Gasbetonvloer

Gietasfalt

Magnesiet dekvloer

Houtgraniet

Keramische tegelvloer

Epoxy-gietvloer

Granitovloer

Siergrindvloer

Oude lijmrestanten 

Houten vloeren i.c.m 811 Renovezels

Metalen ondergrond

Bestaand cushion vinyl

Gipsvloerplaten (Fermacell)

EGALISATIEMIDDELEN

Voorbehandelingen
1. Stofvrij maken.
2. Cementhuid en curing compound verwijderen d.m.v. schuren/borstelen, stofvrij maken.
3.    Schuren/borstelen, stofvrij maken.
4.    Ontvetten, stofvrij maken.
5.   Lijmrestanten verwijderen door middel van stofvrij stralen of schuren, stofvrij maken.
6.    Losse vloerdelen vastschroeven, schuren, stofvrij maken.
7.    Vet- en roestvrij maken, direct beschermen tegen nieuwe roestvorming.
8.    Ontvetten en de hechting van de bestaande cushion vinyl aan de ondergrond beoordelen.
9.    Voorstrijkmiddel aanbrengen. Bij gebruik van 990 Europlan Direct, 991 Europlan Direct Rapid of 
 925 Europlan Alphy Direct hoeft er geen voorstrijkmiddel aangebracht te worden.
10.  Voorstrijkmiddel aanbrengen.

* De 923 kan buiten worden toegepast.

Voorkeur Mogelijk
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Productwijzer vloerbedekkingslijmen / fixeringen

SOORT VLOERBEDEKKING

P
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Z

ER

De afbindsnelheid van dispersielijm is afhankelijk van:
• omgevingstemperatuur
• ondergrondtemperatuur
• relatieve luchtvochtigheid
• vochtabsorberend vermogen van de ondervloer
• vochtabsorberend vermogen van de vloerbedekking
• lijmopbrengst

Tapijt met een rug van natuurlijk jute

542543514500608 614 546140540509640 646

Tapijt met een rug van synthetisch weefsel

Tapijt met een PVC-rug

Naaldvilt

Tapijttegels

Linoleum in banen

Linoleum in tegels

PVC-vloerbedekking in banen en tegels

PVC-lamellen en tegels

Cushion vinyl

Rubber vloerbedekking in banen

Rubber vloerbedekking in tegels

Polyolefine vloerbedekking

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN / FIXERINGEN

Advies Altijd eerst een egalisatielaag aanbrengen van minimaal 2 mm.
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