SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Frencken is voortdurend op zoek naar innovaties, dit
leidt niet alleen tot kwalitatief hoogstaande producten
maar ook tot unieke ecologische verbeteringen in haar
producten.
Voorbeelden van deze ecologische verbeteringen zijn
producten die voorzien zijn van het EMICODE® EC1
PLUS keurmerk.
Maar wat houdt dit keurmerk nu exact in?

PARKETLIJMEN MET EXTREEM LAGE EMISSIE UITSTOOT
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EMICODE®
De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende bouwmaterialen
waaronder onder andere voor lijmen voor vloeren.
Er zijn drie klassen, aflopend in uitstoot:
•
EMICODE® EC2 (Lage emissie-uitstoot)
•
EC1 (Zeer lage emissie-uitstoot)
•
EC1 PLUS (Extreem lage emissie-uitstoot)
Alleen producten die aan de strengste emissie-eisen voldoen, worden ingedeeld in de
hoogste klasse: EMICODE® EC1 Plus.

De producten worden getest bij de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe). De testen
worden uitgevoerd met uiterst gevoelige laboratoriumapparatuur en gestandaardiseerde testprocedures. Bij deze
testen kunnen zelfs de kleinste sporen van vluchtige organische stoffen (VOC) in de lucht worden geïdentificeerd
en gekwantificeerd. Aan de hand van de resultaten mag de fabrikant een van de codes voeren. Testen worden
periodiek herhaald zodat de kwaliteit continue gemonitord wordt en gewaarborgd is.
De Emicodes bieden consumenten, vakmensen en architecten onafhankelijk en getoetste informatie over de
emissie klassen van producten. Producten met EC1 PLUS code bieden de best mogelijke bescherming voor
verwerker, opdrachtgever en gebruiker.

UITGELICHT

DAAROM KIEST U VOOR FRENCKEN

• Ruim 100 jaar kennis en ervaring
• Eigen ontwikkeling en productie
• Voortdurend op zoek naar innovaties
• Kwalitatief hoogstaande producten
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Parketlijmen P-E75 Plus en 2K P-U70 zijn voorzien van het EC1 PLUS Label.
2K P-U70 POLYURETHAAN
Deze 2-componenten parketlijm is een universeel toepasbare, watervaste polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle soorten houten vloeren. Parketlijm 2K
P-U70 is geschikt voor het verlijmen van alle formaten massieve planken, massief
tapisparket, mozaïekpakret, lamelparket, meerlaags of kant-en-klaar parket en
laminaatparket.
De lijm combineert een hoge eindsterkte met hard elastische eigenschappen.
Deze lijm wordt veelal ingezet bij renovatiewerkzaamheden vanwege zijn hoog
vullend vermogen (ongelijke ondervloeren) 2K p-u70 is tevens geschikt voor
vloerverwarming en-koeling.
P-E75 PLUS MS POLYMER
Parketlijm P-E75 PLUS is een snel uithardende elastische ms-polymeerlijm. Uitermate geschikt voor het verlijmen van meerlaags of kant-en-klaar parket en
massief parket op geschikte ondergronden. Parketlijm P-E75 PLUS kan zowel op
zuigende als niet zuigende ondergronden worden gebruikt en is tevens geschikt
voor vloerverwarming en -koeling. Water- en oplosmiddelvrij.
Deze lijm voldoet aan NEN-EN 14293: Lijmen voor het hechten van parket op een
ondervloer.

PARKETLIJMEN
Bekijk hier
het volledige
assortiment!

Frencken is al sinds 1901 partner en specialist op het gebied van
lijmen voor hout en plaatmateriaal. Frencken ontwikkelt, produceert
en verkoopt lijmen voor de marktsegmenten bouw, timmerindustrie,
interieurbouw, parket en maatwerk voor industriële toepassingen.
Ongeacht de complexiteit van de toepassingen, Frencken heeft of zoekt
de oplossing.
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