
BIJLARD PVC LIJM FLOOR     
  

 
 
 
 
PRODUCTOMSCHRIJVING 

PVC LIJM FLOOR is een oplosmiddelvrije PVC- en Vinyllijm op basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge 
aanvangshechting. 

 
 

TOEPASSING   
Voor het verlijmen van PVC-, vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en tegels op de meest voorkomende 

ondergronden. Tevens toepasbaar als universele lijm voor alle gangbare soorten zachte en halfzachte 
vloerbedekking voor binnen op vloer en wand. 

 

 
VERWERKING 

PVC LIJM FLOOR met behulp van de SQRAPER® 1 (lijmkam A3) gelijkmatig op een schone, vetvrije, gladde en 
vlakke ondergrond aanbrengen, indien nodig vooraf egaliseren met EGALINE 12 FLOOR. De lijm laten drogen tot 

deze transparant is (ca. 40 minuten, aanbrengen binnen max. 240 min). Daarna de vloerbedekking inleggen en 
walsen met behulp van een zware rol (ca. 45 kg, werkbreedte 42 cm, doorsnede 11 cm.). Eventuele opstaande 

gedeelten extra verzwaren. Voorkom luchtinsluiting onder de vloerbedekking. Indien nodig na 30 minuten de 
kopse kanten en naden nogmaals walsen. Natte lijmresten zijn te verwijderen met een vochtige doek. De 

aangegeven verwerkingstijden zijn gebaseerd op +20 ºC en 65% relatieve luchtvochtigheid. 
 

 
BELANGRIJK 

Bij de verlijming dient er op gelet te worden, dat de temperatuur van de ondervloer, de lijm, het te verwerken 
materiaal en de verwerkingsruimte gelijk zijn. Alle te verlijmen materialen, evenals de lijm moeten minimaal 48 

uur in de verwerkingsruimte geacclimatiseerd worden.  
De ondergrond dient te voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 “Vloerbedekking werkzaamheden”, BS CP 

8203 & 8204 of vergelijkbare nationale normen. De ondergrond dient schoon, droog, homogeen en vrij te zijn 
van oneffenheden en stoffen die de aanhechting kunnen belemmeren. Indien er geëgaliseerd moet worden 

verwijzen wij u door naar het documentatieblad EGALINE 12 FLOOR. Klik hier. 

Als de vloerbedekking wordt gelegd op vloerverwarming verwijzen wij u naar het Opstookprotocol 
Vloerverwarming. Klik hier.   

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

TECHNISCHE INFORMATIE 
Basisgrondstof   : Acrylaat dispersie 

Kleur    : Wit, na droging transparant 
Vaste stofgehalte   : ca. 58% 

pH-waarde   : 8 
Dichtheid   : 1.04 kg/m³   

Viscositeit   : 20.000 mPa-s 
Open tijd        : ca. 40 minuten bij +20 ºC en 65% rel. Luchtvochtigheid 

Verbruik    : ca. 250/350 gram m²  
Temperatuurbestendigheid : van +5 ºC tot +45 ºC 

Vocht- en vorstbestendigheid : goed 
Verwerkingstemperatuur  : +10 ºC tot +25 ºC 

 
 

HOUDBAARHEID 
PVC LIJM FLOOR is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden na 

productie houdbaar. Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO). 

 
 

REINIGEN 
Gereedschappen reinigen met water of CITRONEL. 

 
 

VERPAKKING 
10 kg emmer. 

 
 

 

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid 
van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 

staan voor u klaar met advies. 

 
 


