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LVT A-D10 PLUS

PRODUCT
LVT A-D10 Plus is een gebruiksklare en licht verwerkbare oplosmiddelvrije 
dispersielijm met zeer hoge eindsterkte. Voor het verlijmen van LVT en 
overige elastische vloerbekledingsmaterialen op vlakke absorberende 
ondergronden. 

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis  : Acrylaatdispersie
Uithardingssysteem  : fysische droging
Kleur  : beige
Soortelijk gewicht  : ca. 1,40 g/cm³
Afdamptijd (wachttijd voor inleggen LVT) : ca. 10 min. 
Open tijd/inlegtijd  : maximaal 30 minuten
Correctietijd tijd  : 10 - 20 minuten
Belastbaar  : min. 24 uur
  : volledige uitharding na 72 uur 
Peel sterkte (EN1372)  : > 1 N/mm 
Temperatuurbestendigheid  : -20°C tot +80°C (uitgehard)
Vaste stofgehalte  : ca. 80%
Verbruik  : 250 – 300 g/m² lijmkam A2
Verwerkingstemperatuur   : 15-25°C

ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/55% RV. Afwijkende 
omstandigheden alsmede porositeit van de ondergrond hebben andere 
waarden tot gevolg.

TOEPASSING
LVT A-D10 Plus is uitermate geschikt voor het permanent verlijmen van 
elastische vloerbekledingen zoals LVT stroken, homogene en heterogene 
PVC in stroken of tegels, polyolefine alsmede cushioned vinyl op vlakke en 
absorberende ondergronden binnenshuis. Door de zeer hoge eindsterkte 
van LVT A-D10 Plus zullen zichtbare kopse naden, veroorzaakt door 
werking van LVT stroken bijv. onder invloed van hoge temperatuur door 
direct zonlicht, tot een absoluut minimum beperkt worden.

ONDERGRONDEN
LVT A-D10 Plus dient aangebracht te worden op een geëgaliseerde druk-
, en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond 
conform DIN 18365 waarop geen losse lagen, verf, was, olie of andere 
verontreinigingen zitten. Onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld oude 
lijmresten of restanten van elastische vloerbekleding (tapijt, linoleum, 
cushion vinyl,rubber, PVC, ...) e.d. kunnen de hechting nadelig beïnvloeden 
en zich tevens aftekenen door de vloerbekleding. Deze dienen bij voorkeur 
mechanisch verwijderd te worden door schuren of stralen. 

Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te 
voeren.

BELANGRIJK
LVT stroken dienen in de betreffende ruimte geacclimatiseerd te zijn. Voor 
het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

• Temperatuur LVT A-D10 Plus minimaal 15 °C 
• Temperatuur ondergrond 15-20°C 
• Relatieve luchtvochtigheid 40-65%

VERWERKING
De te plaatsen elastische vloerbekleding (LVT stroken, homogene en 
heterogene PVC in stroken of tegels, etc.) dient enige dagen voor plaatsing 
in betreffende ruimte te acclimatiseren (15°C-28°C). Om vervorming van 
LVT te voorkomen de stroken in de originele verpakking laten zitten 
tot het moment waarop deze geplaatst gaan worden. Zorg voor een 
stabiele temperatuur en luchtvochtigheid voor zowel de vloerbekleding, 
lijm, omgeving alsmede de ondergrond. Vloerverwarming uitschakelen 
volgens de geijkte procedure (opstartprotocol conform de richtlijnen 
van de leverancier, minimaal 48 uur na het verlijmen de vloerverwarming 
weer inschakelen). Tijdens het acclimatiseren niet stuccen, schilderen of 
egaliseren in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid met mogelijke 
vervorming van LVT tot gevolg. Voor het plaatsen van de vloerbekleding 
moeten de bewerkte muren en vloeren daarom dan ook volledig droog zijn.

LVT A-D10 Plus voor gebruik eerst op kamertemperatuur laten komen. 
Breng de lijm met behulp van een fijngetande lijmkam A2 op de 
geëgaliseerde ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm aan op de 
ondergrond dan het gedeelte wat binnen maximaal 30 minuten dichtgelegd 
kan worden. Na een wachttijd van 10 à 15 min de niet dampdoorlatende 
vloerbekleding (LVT, vinyl, PVC, …) spanningsvrij in de nog natte lijm 
plaatsen en aansluitend zorgvuldig walsen met een zware rol. Let hierbij 
op een goede overdracht van de lijm. Afhankelijk van de omstandigheden 
naden en kopse kanten na 20 tot 30 minuten nogmaals walsen.

LVT A-D10 Plus kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water 
of Frencken Reinigingsdoekjes van gladde elastische vloerbekleding en 
gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch worden 
verwijderd.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Artikelnummer Verpakking Inhoud Verpakt per

146564 Emmer 6 kg 1

•  Zeer hoge eindsterkte

•  EC1 PLUS label / Zeer emissie-arm

•  Geschikt voor vloerverwarming

•  Makkelijk verwerkbaar

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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