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COMPLEET ASSORTIMENT VOOR ÈCHT VAKWERK
Parketlijmen • Primers • Vochtschermen • Egalisatiemiddelen

• Sterke elastische parketlijm
• Geschikt voor alle ondervloeren
• Parket tot 30 cm breed mogelijk
• Ook voor kops hout toepassing
• Krimpt niet en zet ook niet uit
• Zeer goede vullende werking

P-E90 HYBRIDE PARKETLIJM

VAKMENSEN STAAN OP KWALITEIT
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Dossier Aanbieders van Hybride Lijmen

Wat is de definitie van een hybride lijm? 
De term “hybride lijm” is, omwille van gelijkaardige uithardings-chemie,  rechtstreeks afgeleid van de hybride sealants (kit-
ten) die reeds 20 jaar geleden op de markt verschenen zijn. Omdat deze kitten de goede eigenschappen van o.a. polyurethaan 
en silicone combineren, werden ze “hybride” gedoopt.  

Winnen deze hybride lijmen terrein op de klassieke parketlijmen?
De hybride lijmen zoals de Frencken P-E90 winnen vanwege hun vele voordelen snel  terrein op de klassieke PU en dispersie 
parketlijmen. 

Wat is het voordeel van deze lijmen? 
De specifieke hybride technologie maakt dat deze lijmen een zeer goede hechting vertonen op vele ondergronden, waar-
door er bijna altijd zonder primer of voorstrijk gewerkt kan worden. De combinatie van een hoge sterkte en blijvende elastic-
iteit, maakt  hun inzetbaarheid zeer breed. Bovendien bevatten ze geen schadelijke isocyanaten of oplosmiddelen, zodat ze 
zonder extra voorzorgsmaatregelen (bv. handschoenen of afzuiging) gebruikt kunnen worden.

Hoe zit het met het gebruikscomfort/ houdbaarheid/ open tijd…? 
De hybride lijmen bevatten bovendien geen water zodat ze op vochtgevoelige ondergronden en in combinatie met vocht-
gevoelige houtsoorten gebruikt kunnen worden. Versmeerbaarheid en open tijd kunnen naar wens ingesteld worden. De 
houdbaarheid is vergelijkbaar met of beter dan de klassieke lijmen.

Kennen de parketteurs het bestaan van deze lijmen voldoende? 
Hoewel steeds meer parketteur het bestaan van hybride lijmen wel kennen blijft het voor velen lastig om de voordelen af te 
wegen tegen een vaak iets hogere kiloprijs. 

Geven jullie ook opleiding?
Om hierin ondersteuning te bieden organiseert Frencken workshops en opleidingen voor parketteurs  en groothandels waarin 
uitgebreid wordt stilgestaan bij de verschillende lijmen en mogelijke toepassingen.
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Dossier Aanbieders van reparatie en vulmiddelen

Welke soorten reparatiemiddelen voor parket bestaan er technisch gesproken?
Synthetische en natuurproduct gebaseerde, 1K en 2K. Frencken Kneedbaar Hout, is een gebruiksklaar, 1-component, 
natuurlijk houtvulmiddel op basis van houtvezels.  Er zijn oplosmiddel houdende en hoogwaardige water gedragen versies 
beschikbaar.

Hebben jullie een herstelkit die moet gemengd worden met schuursel van de vloer?
Cellocol en Cellocol V zijn bindmiddelen die gebruikt worden om met behulp van “eigen” schuurstof een vul-massa te maken 
die exact dezelfde kleur heeft als het hout.
         - Cellocol,: voor gaten, scheuren etc.
         - Cellocol V: vloeibaar, evt. voor volledige vloer

-Met welke middelen kunnen  scheurtjes in het hout worden gerepareerd? 
Kneedbaar hout is geschikt voor het vullen/repareren van oppervlaktebeschadigingen in hout zoals scheurtjes en (spijk-
er) gaatjes voor binnen toepassingen. Door zijn stabiele kwaliteit wordt het kneedbaar hout veelvuldig voor parketvloeren 
toegepast. Tevens geschikt voor buitentoepassingen, mits zorgvuldig afgelakt/vernist.

-Bieden jullie grotere verpakkingen voor industriële toepassingen en indien ja, zijn dit standaardproducten of worden ze geproduceerd 
op maat van de parketfabrikant (klant)?
Frencken biedt vele mogelijke verpakkingen aan van 50 ml tot 9,5 kg inhoud. Voor handmatige en geautomatiseerde verwerking 
en indien nodig op maat van de parketfabrikant.
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Frencken … Onze bijdrage in uw vakwerk!

Uw partner en specialist op het gebied van o.a. parketlijmen, primers en vulmiddelen. Door constant  te blijven ontwikkelen 
en vernieuwen met de laatste technologieën, en de beste grondstoffen blijft Frencken preferentiële voor de vakman. Frenck-
en ontwikkelt de producten ‘in house’ en beschikt daarvoor over een modern laboratorium en een professioneel team van 
ontwikkelaars die de vinger aan de pols houden met technologische en marktontwikkelingen. 

Frencken is al jaren innovatief en toonaangevend in de sector.
T +31-495-583500  |  sales@frencken1901.nl  |  www.frencken1901.nl

Product news

Frencken Parketlijm P-E90 is de meest universeel inzetbare parketlijm. Hij maakt voorbehandeling van de ondervloer 
overbodig (m.u.v. poederige ondervloeren). 

Frencken Parketlijm P-E90 is een hoogwaardige 1-component, licht elastische parketlijm voor het verlijmen van 
ondervloeren, massieve planken, mozaïek parket, meerlaags of kant-en-klaar parket en  laminaatparket. Door de unieke 
combinatie van sterkte en elasticiteit werkt de lijm geluids- en trilling dempend en voorkomt de lijm zelfs bij zeer brede 
planken (>30 cm) schotelvorming. 


