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Special: Lijmen

PVC en vinyl vestigen ook in lijmen land hun naam

Van verschillende kanten kreeg de redactie lijmoplossingen aangeleverd, als 

reactie op de vooraankondiging voor deze special over lijmen. Het blijkt in ieder 

geval dat vinyl en PVC defi nitief hun plek hebben verworven in vloerenland - al 

is de scheidslijn tussen beide vloersoorten misschien niet altijd even duidelijk 

aan te geven. De ene leverancier stelt dat haar product een oplossing is voor 

vinyl en de andere noemt PVC als doelgroep. Hoe het ook zij, om zowel vinyl als 

PVC kunnen we defi nitief niet meer heen. De traditionele grote spelers tapijt, 

hout en laminaat hebben er een geduchte concurrent bij gekregen. Reden 

genoeg voor een p(l)akkend verhaal over vloerlijmen.

Het Britse bedrijf F. Ball biedt een oplossing voor het 
verlijmen van de steeds populairder wordende vinyl-
vloeren. Het bedrijf, in Nederland vertegenwoordigd 
door technisch adviseur Freerk Beuckens, heeft voor 
vinyl ‘Styccobond F46’ in haar assortiment. ‘Met ver-
lijming van vinylstroken in een natte lijm is de kans 
groot dat er restlijm tussen de naden zit’, weet 
Breuckens. ‘De lijm ‘Styccobond F46’ maakt het veel 
gemakkelijker om vinylstroken en -tegels te verlij-
men. De lijm is op een geëgaliseerde ondergrond 
met een A2-vertanding aan te brengen. Eventueel 
kan bij dunne vinylsoorten de lijm met een vachtrol-
ler uitgerold worden.’ Vervolgens kan na een droog-
tijd van 40 minuten de strook of tegel in de opge-
droogde vinyllijm geplaatst worden. ‘Voordat de 
vloer is aangedrukt of -gewalst kan de strook of te-
gel met gemak uit de lijm worden gehaald, na het 
walsen of aandrukken zit deze muurvast’, verzekert 
Beuckens. ‘Het product ‘Styccobond F46’ maakt het 
werken schoner, doordat er geen uitpellende lijm-
resten zijn. Daarnaast is de correctiemogelijkheid 
enorm. 

Na verwerking kan er meteen op de vloer gelopen 
worden.’ Informatie: Freerk Beuckens, +31 (0)6 - 51 
299 099, fbeuckens@f-ball.co.uk

iFloor: revolutionaire verlijming
‘PVC-lamellen zijn intussen een echte trend gewor-
den’, meldt Schönox. De dochteronderneming van 
Akzo Nobel stelt daarom ‘iFloor’ voor. Woordvoer-
der Carsten Rexing: ‘Deze vloerbekledingsmateria-
len kunnen in combinatie met een eenvoudige leg-
wijze een prachtig resultaat opleveren. Ook door 
makkelijk onderhoud, hoge slijtvastheid en geringe 
opbouwhoogte is PVC tegenwoordig vaak eerste 
keus voor nieuwe projectvloeren. 

PVC-lamellen en -tegels zijn bijna overal toepasbaar. 
Van zorgcentra tot de horeca, praktijkruimtes, win-
kels en ook woonhuizen. Maar voor een perfect re-
sultaat is een goede verwerking het belangrijkste.’
Evenals de vorige spreker dat bij vinyl deed, consta-
teert Rexing dat bij PVC lijmsystemen soms last heb-
ben van ongewenste bijverschijnselen. ‘Zoals bij-
voorbeeld naadvorming tussen de elementen, 
aftekening van (punt)druklasten en overtollige lijm-
resten tussen of op de lamellen.’ De oplossing die 
Schönox biedt, heeft de naam ‘iFloor’ meegekregen. 
‘Een emissiearme, rolbare dispersiekleefstof. De ide-
ale verwerkingswijze van PVC-lamellen en -tegels op ‘iFloor’, een emissiearme, rolbare dispersiekleefstof

Schönox ‘iFloor’

geëgaliseerde ondergronden voor binnen.’ 
‘iFloor’ is een systeemoplossing, verpakt in één set, 
compleet met speciale rollers. Eén verpakking is ge-
noeg voor verlijming van ongeveer 125 vierkante 
meter. Informatie: Schönox, +49 (0)2547-9100 of 
www.schoenox.de

Polymeerlijm en vochtscherm in één
Het Duitse merk Stauf, dat al sinds 1828 bestaat, 
heeft onder meer de parketlijm ‘SMP-950’ in haar 
assortiment. Dit is een één-component SMP (poly-
meer)-parketlijm. De elastische lijm heeft een geïn-
tegreerd vochtscherm tot 4,5% restvocht. De lijm en 
het vochtscherm kunnen in één laag worden aange-
bracht met een speciale lijmkam.
‘De lijmkam is essentieel voor het goed aanbrengen 
van het vochtscherm’, aldus Margot Polman van de 
Plinten & Profi elen Centrale, dat sinds kort impor-
teur voor Stauf-pro-
ducten in Nederland is. 
De Stauf-lijm is geschikt 
voor alle ondergron-
den, is zeer emissiearm 
en bevat geen week-
makers. Het verbruik is 
900-1.150 gram per 
vierkante meter bij nor-
maal gebruik en 1.800 
g/m2 als vochtscherm, 
volgens opgave van 
PPC. Deze lijm is ver-

Het leggen van PCV-stroken met behulp van ‘iFloor’

Polymeerlijm en vochtscherm 
in één: Stauf SMP-950
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PVC en vinyl vestigen ook in lijmen land hun naam

Maarten jan Leppink, in het toen nog relatief lege pand van Mapei Nederland BV in Almelo. ‘Vanaf 1 januari werken 
hier 10 personen meer en we gaan ons personeelsbestand nog meer uitbreiden’ (zie pagina 42)

3AX is een groothandel die zich richt op lijmen, egalisatieproducten en toebehoren voor onder meer 
de vloerensector. Het bedrijf heeft nu twee vestigingen (in Volendam en De Goorn), maar is druk bezig 
met uitbreiding. Het is de bedoeling dat in februari in Oosterhoud een nieuw filiaal wordt geopend, dat 
zich volledig op Zuid-Nederland richt. Voor de Belgische markt is men bezig om in Antwerpen een 
dependance te starten. In het assortiment van 3AX bevinden zich onder meer de merken F. Ball, Mapei 
en Compaktuna. ‘Naast lijmen en egalisatieproducten leveren we ook kitten en ondervloeren. We zijn 
in 2008 begonnen als kleinschalig bedrijf om de regionale stoffeerders en projectinrichters te voorzien 
van de benodigde producten, maar inmiddels is de hele Benelux onze doelgroep geworden’, aldus Jo-
lien Stam van het bedrijf. ‘Naast de levering van onze producten zijn we ook heel sterk in de advisering. 
We denken graag met onze klanten mee om tot bepaalde oplossingen te komen. Naar onze mening is 
er in het topsegment geen slechte lijm en egaline op de markt, maar het blijft wel een halffabrikaat. De 
stoffeerder is uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Professionele begeleiding en goede 
voorlichting voorkomt vaak veel problemen en klachten van klanten. Wij begeleiden projecten, verzor-
gen vochtmetingen en doorlopen desgewenst met onze klanten het hele traject van begin tot eind.’ 
‘Natuurlijk zijn er ook universele lijmen op de markt. Deze lijmen die volgens opgave van de fabriek 
zowel bij tapijt als bij bijvoorbeeld pvc en linoleum toegepast kunnen worden, zijn speciaal daarvoor 
getest in een laboratorium. Maar in de praktijk is het toch altijd anders. Onze visie is, dat je de juiste 
prestaties alleen krijgt als je de juiste lijm voor de daarvoor bestemde vloerbedekking gebruikt. Ook dan 
is voorlichting weer erg belangrijk.’  Informatie: 3ax, tel.+31 (0)229 - 54 50 53 of www.3ax.nl

Groothandel 3AX 

Polymeerlijm en vochtscherm 
in één: Stauf SMP-950

krijgbaar als lichte variant in 18 en 7 kilograms-ver-
pakking en in een donkere variant van 18 kilo.
De producten van Stauf zijn onder meer te verkrij-
gen bij PPC. Op de site van PPC staat ook een speci-
ale Stauf-lijmwijzer. Meer specifieke informatie kunt 
u aanvragen bij de vertegenwoordiger van het merk 
in Nederland, Joost de Bruijn: +31 (0)6 1286 9044.

Unipro: vernieuwingen ‘Uzin’-selectie
Unipro meldt trots dat het dit jaar precies een halve 
eeuw bestaat. ‘In die vijftig jaar is Unipro uitgegroeid 
tot dé leverancier van lijmen, egalisaties, kunsthars-
vloeren en machines en gereedschappen voor het 
afwerken van bestaande en nieuwe vloeren’, aldus 
het bedrijf zelf.
Ter gelegenheid van het jubileum presenteert Unipro 
de ‘Uzin’-selectie. ‘Speciaal voor de projectinrichter 
selecteerden we een aantal kwaliteitsproducten’. 

Bij de aankoop van deze geselecteerde producten 
ontvangt de klant van Unipro zogenaamde ‘Fun-
points’. Met deze spaarpunten kunnen onderne-
mers sparen voor bijvoorbeeld een weekendje weg 
of een dagje sauna. ‘We hebben twaalf ‘Uzin’-pro-
ducten geselecteerd, die als systeem kunnen wor-
den ingezet. Ze bieden in alle gevallen een oplossing 
voor de meest voorkomende problemen in de 
bouw.’
In de ‘Uzin’-selectie zijn ook twee verbeterde lijmen 
opgenomen. De oplosmiddelvrije linoleumlijm ‘Uzin 
LE 42’ en de eveneens oplosmiddelvrije tapijtlijm 
‘Uzin KE2560’. De linolijm is volgens opgave van 
Unipro zeer goed verstrijkbaar en ook de beginhech-

‘Uzin’ heeft haar tapijtlijm vernieuwd
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ting, het draadtrek-
kende vermogen en 
de dimensiestabili-
teit wordt geprezen. 

Dat laatste houdt in 
dat het product voor 
alle linoleum-soorten 
geschikt is. De tapijt-
lijm is na de opknap-

beurt beter te ver-
werken. ‘KE2560’ 
biedt een hoge be-

ginhechting en een 
lager verbruik dan 
voorheen. Beide lij-
men zijn verkrijg-

baar in verpakkingen van 17 kilogram. 
Informatie: Unipro, +31 (0)53 573 73 73 
of www.unipro.nl

Op 26 oktober werd Mapei Nederland BV als zelfstandige vestiging van de Italiaanse multinational in bouwstoffen opgericht. Vanaf 1 januari zal dit bedrijf 
de Nederlandse markt vanuit het kantoor in Almelo bewerken. Tot voor kort werd dit gedaan vanuit de Mapei-vestiging in het Belgisch Luik.
De Nederlandse vestiging staat onder leiding van directeur Maarten jan Leppink (zie pagina 41). ‘We hebben aan het eind van 2009 de laatste hand gelegd 
aan de verbouw van ons 600 m2 grote kantoorpand. Dit is een combinatie van een verkoopkantoor en een trainings- en opleidingscentrum. Het is de bedoe-
ling dat hier jaarlijks tussen de 500 en duizend bestaande en potentiële klanten, verwerkers en beslissingnemers getraind en voorgelicht worden over de 
mogelijkheden en de producten van Mapei. Voor onze buitendienst is dit de uitvalsbasis en de verkoop binnendienst en de marketingafdeling komen hier te 
zitten.’ Waarom Almelo? Leppink: ‘We hebben voor Almelo gekozen vanwege de centrale ligging in een regio waar zich veel vloerenbedrijven, bouwmarkten, 
bouwondernemingen en afbouwbedrijven bevinden die ook landelijk opereren.’ Op dit moment worden drie van de in totaal vijftien beschikbare Mapei-
productgroepen in Nederland op de markt gebracht. ‘Dat zijn kleefstoffen voor textiele en harde vloerbedekking, parketlijmen en lijmen voor keramische 
tegels en natuursteen.’ In Almelo werd begonnen met drie medewerkers. ‘Maar vanaf 1 januari is dat uitgebreid met de buitendienst van tien personen’, 
aldus Leppink. ‘En in 2010 zullen we ons personeelsbestand verder uitbreiden. We verwachten volgend jaar een flinke groei in de omzet te maken.’
Geheel aansluitend op de filosofie van het moederbedrijf (‘’Green Technology’), tekende Leppink onlangs het Convenant Nederland VOS-vrij. 
Informatie: Mapei Nederland BV, tel. +31 (0)546 - 83 60 40 of www.mapei.nl

Mapei Nederland BV start op in Almelo

De lijm wordt met een speciale lijmkam aangebracht

Lecol: meerlaags parket
Lecol heeft een aantal lijmen in het parketassorti-
ment. Ze zijn onder te verdelen in: watergebaseerde 
dispersielijmen, 2K Polyurethaangebaseerde lijmen 
en (hard)elastische MS-Polymeerlijmen. In die laatste 
categorie meldt het bedrijf uit Waalwijk, dat behoort 
tot het chemieconcern Maiburg, een nieuweling. 
‘Lecol MS290’ is een parketlijm, die speciaal geschikt 
is voor de volle verlijming van meerlaags parket met 
een mes/groef-verbinding. ‘Er is een toenemende 
behoefte aan het verlijmen van meerlaags parket’, is 
Lecol opgevallen. Daar speelt het bedrijf nu dus op 
in. ‘Doordat de lijm is gebaseerd op de bewezen 
MS-technologie, zullen er geen allergische reacties 
plaatsvinden. Daarnaast is de lijm heel eenvoudig 
van de handen en de voorbehandelde vloeren te 
verwijderen. De lijm is water- en oplosmiddelvrij en 
voldoet dus aan de Nederlandse OPS-wetgeving’. 
Andere karakteristieken: uitstekend standvermogen, 

hoge aanhechtingskleefkracht, ook toe te passen op 
voorstrijkmiddel met vochtscherm ‘Lecol Express Pri-
mer PU280’ en op iedere ondergrond toe te passen. 
De lijm wordt geleverd in een kuststof verpakking 
van 15 kilogram met een folielaag. Informatie: Le-
col/Maiburg, +31 (0)416 - 566 540

Eén van de producten van Mapei, Ultrabond Eco S955, 
voor alle soorten parket

Lecol meldt de introductie van 
een nieuwe parketlijm, ‘MS290’


