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Vloer & wand
FRENCKEN

FRENCKEN VLOER & WANDLIJMEN

SNEL DE JUISTE KEUZE!

Frencken ontwikkelt, produceert en verkoopt kwalitatief hoogwaardige lijmen
voor vloer en wand. Door continu investeren in de ontwikkeling van diverse
nieuwe technologieën, biedt Frencken een compleet en overzichtelijk assortiment
waarmee alle mogelijke types parket, LVT en andere bekledingsmaterialen op
de meest uiteenlopende ondergronden verlijmd kunnen worden. Ongeacht de
complexiteit van de toepassingen, Frencken heeft of zoekt de oplossing!
In deze technische catalogus geeft Frencken enkele praktische tips en wordt
het totale vloer & wand assortiment op een overzichtelijke manier weergegeven.
Naast deze catalogus kunt u bij Frencken rekenen op een deskundig lijmadvies.
De goed opgeleide deskundigen staan steeds paraat voor gedegen adviezen,
praktijkgerichte opleidingen of begeleiding op de werkvloer.

ALGEMENE TIPS
•
•
•
•
•
•
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Bewaar de lijm op een droge, koele en vorstvrije plaats.
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Maak de te verlijmen delen schoon, stof- en vetvrij.
Werk bij kamertemperatuur.
Na gebruik de lijmresten onmiddellijk verwijderen.
Sluit de verpakking goed af.

www.frencken1901.nl
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Parket
TECHNISCHE & PRAKTISCHE TIPS

Omgevingstemperatuur
•
Ideaal 15 - 25°C.
•
Hoger dan 25°C wordt de open tijd van de lijm merkbaar korter en verliest de lijm standvermogen (wordt
vloeibaarder), verlijmen blijft goed mogelijk.
•
Lager dan 15°C wordt de lijm stroever.
•
Lager dan 10°C kan niet meer verlijmd worden.
Luchtvochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid (R.V.) in procenten, is de verhouding tussen wat er aan waterdamp in de lucht
aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. De relatieve luchtvochtigheid is voornamelijk afhankelijk van
temperatuur (luchtdruk speelt onder de dagelijkse normale omstandigheden nauwelijks een rol).
Wanneer het buiten regent, stijgt de R.V., als het vriest, daalt de R.V.. De R.V. wordt gemeten d.m.v. een hygrometer.
Het meten van de R.V. is standaard protocol vóór het lijmen.
•
•
•
•
•

Ideaal: 50% tot 65%.
Onder 50% droogt en krimpt het massief hout. Als de R.V. daarna stijgt wordt het hout vochtiger en zet het uit.
De vloerdelen gaan bol staan en/of laten los.
Afhankelijk van R.V. hardt de lijm trager uit.
Boven de 65% absorbeert massief hout vocht en zet het uit. Als de R.V. daalt, geeft het vocht af en ontstaan
er kieren door krimp.
Boven de 65% hardt lijm sneller uit, heeft het een kortere open tijd (inlegtijd).
Mogelijke oorzaken van een hoge luchtvochtigheid:
Vochtig weer.
Beton-cementvloer nog niet voldoende gedroogd.
Muren recent gestuct of geschilderd.
Onvoldoende ventilatie.

Vochtigheid van de vloerdelen
Bij een R.V. van 55%-65% en een temperatuur van 20°C is massief hout in balans met de omgeving.
•
Ideaal 7% - 11%.
•
Lager dan 7% is het massief hout te droog en zet het uit als het vochtig wordt (schotelvorming).
•
Hoger dan 11% is het massief hout te vochtig en zal het na acclimatiseren krimpen waardoor kieren ontstaan.
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TECHNISCHE & PRAKTISCHE TIPS

Restvochtpercentage ondervloer
Een ondervloer mag bij het lijmen een klein percentage restvocht bevatten. Het
restvocht wordt bij voorkeur gemeten met een carbidemeter. Digitale vochtmeters
geven slechts indicatieve waardes.
-

Beton-cementvloer max. 2% (bij vloerverwarming max. 1,5%).
Anhydriet max. 0,7% (bij vloerverwarming max. 0,5%).

Indien de maximale waardes overschreden worden, wordt massief hout aan de
onderkant vochtig en gaat schotelen. Als de restvochtpercentages te hoog zijn kan
een primer uitkomst bieden.
P-U30 SF Block Primer:
Minerale vochtongevoelige ondergronden (zoals bijv. cementgebonden
		
dekvloeren, beton en geëgaliseerde ondergronden) met een maximaal
		
restvochtpercentage van 4% CM.
Calciumsulfaat gebonden (Anhydriet) ondergronden geldt een
		
percentage van max. 3% restvocht.
Optrekkend vocht
Bovenstaande gaat om restvocht in de vloer. In geval van capillair optrekkend
vocht -wanneer er sprake is van aanvoer van vocht in de ondergrond- kan nooit
verlijmd worden. Een vochtscherm biedt géén constructieve oplossing.
Mogelijke bronnen van optrekkend vocht zijn:
Natte/vochtige kelder of kruipruimte.
Matige of onvoldoende ventilatie.
Lekkages van huishoudelijke apparatuur of leidingen.
Permanent hoge grondwaterstand
		
(natte grond zonder kelder of kruipruimte).

www.frencken1901.nl
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TECHNISCHE & PRAKTISCHE TIPS

ONDERVLOEREN
Tussenvloer
Een tussenvloer is altijd de beste technische oplossing en is zelfs verplicht bij
vernageld en verlijmd parket en mozaïekparket. Voorbeelden van tussenvloeren
zijn: OSB, spaanplaat of spaanplaat friezen (broodjes) van 15x30cm (voor vlakke
vloeren) of 15x20cm (voor minder vlakke vloeren, deze maat vangt eventuele
glooiingen in de afwerkvloer op).
Op een tussenvloer kan, afhankelijk van het parket, met alle parketlijmen van
Frencken verlijmd worden. Hoe de tussenvloer zelf op de ondergrond verlijmd
wordt is afhankelijk van de ondervloer.
Tegels
Parket kan rechtstreeks op een tegelvloer gelegd worden.
Onderstaand enkele tips voor een goed eindresultaat.
•
•

•
•
•

Controleren of alle tegels vast liggen. Bij beton als ondergrond kunnen
losliggende tegels met Parketlijm P-E90, P-E80 en P-E75 PLUS verlijmd
worden.
Controleren of de vloer vlak is. Omhoog staande hoeken eraf slaan. Bij
extreme oneffenheden de tegelvloer egaliseren met Vloeregalisatie
VE90. Bij poreuze tegels eerst behandelen met de Surface primer om te
snelle droging van de Vloeregalisatie VE90 te voorkomen.
Tegels altijd eerste einigen met Floor deep cleaner.
Parketlijm P-E90, P-E80 en P-E75 PLUS zijn geschikt voor rechtstreekse
verlijming op tegels.
Parketlijm 2K P-U70 is niet geschikt voor directe plaatsing op keramische
ondergronden.

Zandcement dekvloer
Een verzande of verbrande cement dekvloer is ongeschikt om parket op te
verlijmen. Of een zandcementvloer geschikt is wordt bepaald met een krastest. Als
de ondervloer makkelijk beschadigt is de sterkte onvoldoende. Een slagtest
met een hamer kan ook duidelijkheid bieden. Bij een verzande cementvloer
kan de krasvastheid verhoogd worden met Deep primer. Na het aanbrengen
van de Deep primer de test nogmaals uitvoeren.
Anhydriet
Calciumsulfaat (CaSO4) is vochtgevoelig en poreus. De toplaag (calciumsulfliet)
moet afgeschuurd worden voor primeren en verlijmen. Vervolgens kan direct op
een anhydriet ondervloer verlijmd worden met de Parketlijm P-E90, P-E80 en
P-E75 Plus. Bij gebruik van de Parketlijm 2K P-U70 moet de Anhydrietvloer eerst
behandeld worden met Surface Primer.
Als er sprake is van permanent capillair optrekkend vocht mag op Anhydriet
geen vochtscherm aangebracht worden, dit kan verpoederen van de Anhydrietvloer veroorzaken.
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TECHNISCHE & PRAKTISCHE TIPS

Vlakheid van de vloer
Een ondervloer moet vlak zijn. Voor traditioneel parket geldt een tolerantie van 2 mm afwijking op 2 meter. Voor
parket op een ondervloer is de tolerantie iets hoger, max. 4 mm afwijking op 2 meter. De vlakheid kan getest worden
met een waterpas of een vlakke rei. Indien de onregelmatigheden groter zijn, is Vloeregalisatie VE90 aanbevolen.
Let wel op dat bij de Parketlijm P-E90, P-E80 en P-E75 PLUS (niet geschikt om uit te vlakken) de droogtijd in dikkere
lagen aanzienlijk verlengd (uithardingstijd van 2 mm in 24 uur). Indien de lijm niet totaal is uitgehard kan dit leiden tot
onthechting. Voor grotere oneffenheden adviseert Frencken voorafgaand de ondergrond te egaliseren met Vloeregalisatie VE90.
Vloerverwarming
Vloerverwarming in combinatie met parket is geen probleem mits de juiste lijm gekozen is, er verlijmd is volgens de
voorschriften en de opstartprocedure van vloerverwarming zorgvuldig gevolgd is. Bij vloerverwarming heeft een
vochtscherm geen toegevoegde waarde.
Bij vloerverwarming is een waterbestendige parketlijm zoals P-E90, P-E80, P-E75 PLUS en 2K P-U70 geschikt.
Opstartprocedure vloerverwarming na plaatsing

Temperatuur van warm water in leidingen °C

50

max. 45°C

45

max. 45°C

40
35

+ 25°C

30
25

max. 25°C

20
15
10
5

min. 21 dagen
geen verwarming
na plaatsing

0

5 dagen
opwarmen

7 dagen
2 dagen
tot max. 45°C
afkoelen
verwarmen zonder
onderbreking

7 dagen
verwarming
uitschakelen

7 dagen
tot max. 45°C
verwarmen en
laten afkoelen

PLAATSEN VAN
PARKET
max. 25°C
verwarming tot
18-20°C
kamertemperatuur

normaal
verwarmen
tijdens het
stookseizoen

Vloerkoeling
Vloerkoeling is een relatief nieuw begrip, maar steeds meer een trend. Hier is condensvorming het belangrijkste
aandachtspunt. Vloerkoeling in combinatie met parket kan, onder de voorwaarde dat condensvorming onder het parket
voorkomen wordt. Condens is vocht en wat vocht met parket kan doen is bekend. Theoretisch ontstaat condens op een
oppervlakte met een temperatuur onder het dauwpunt. In de praktijk is het lastig te bepalen wanneer dat exact is.
Een goede hulp daarbij is condensbewaking. Dit meetinstrument schakelt automatisch de koeling af als er condensvorming dreigt. Als er geen condensbewaking voorhanden is geldt het advies om de temperatuur van het
koelwater altijd boven 18°C te houden.
Als het vloerkoeling betreft is het aanbrengen van P-U30 SF Block Primer zinvol wanneer er condensvorming kan
ontstaan op de leiding. Het optrekken van het vocht richting parket zal hierdoor worden tegengehouden. Indien het
dauwpunt onder het parket ligt, kan er ook op de lijm condensvorming optreden. Een vochtscherm zal dan geen
toegevoegde waarde hebben.
Bij vloerkoeling is een waterbestendige parketlijm zoals P-E90, P-E80, P-E75 PLUS en 2K P-U70 geschikt.
www.frencken1901.nl
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PARKETLIJMEN

Parketlijm P-E90
Universeel toepasbare, 1-component, blijvend
elastische parketlijm. Deze lijm kan toegepast
worden voor het verlijmen van ondervloeren,
massieve planken, mozaïekparket, meerlagen of
kant-en-klaar parket en laminaatparket. Ook
geschikt voor het lijmen van harde, zachte en
exotische houtsoorten. Door de unieke combinatie
van sterkte en elasticiteit is deze lijm geschikt voor
het verlijmen van samengesteld parket tot 30 cm
breed. Parketlijm P-E90 is geschikt voor vloerverwarming en -koeling. P-E90 is geluids- en
trillingsdempend.
De lijm is oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij.
Voldoet aan de klasse hard-elastisch volgens
ISO 17178 - lijmen - lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

ca. 30 minuten

8

KG

> 2 mm / 24 uur

26 kg/cm2

B11

na 2 uur

na 16 uur
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PARKETLIJMEN

+/- Parketlijm P-E90
Zeer licht verwerkbaar
1-componentsysteem, gebruiksklaar
Zonder primer geschikt voor niet-poreuze en gladde ondergronden alsmede Anhydriet
Alle types hout, ook vochtgevoelige houtsoorten
Geschikt voor groot formaat, meerlaags tot 30 cm breed en massief tot 22 cm breed
Verhoogde vocht- en warmteweerstand
Elasticiteit (betere spreiding van de krachten op de ondervloer)
Vermindert contactgeluiden
Zeer goed standvermogen
Geen isocyanaten
Geen aanslag op de handen
Hout kan meer werken
Minder geschikt voor kops hout
Niet geschikt voor standaard tapis (6-9 mm), alleen geschikt voor parketsoorten voorzien van
tand-groef.

P-E90 bevat weekmakers. Afhankelijk van de afwerklaag kunnen deze reageren, waardoor
zwarte strepen ontstaan door het aantrekken van vuil en stof (weekmakermigratie).
Bij twijfel adviseren wij Parketlijm 2K P-U70.

Parketlijm P-E90

125172

www.frencken1901.nl

Beige

Emmer

15 kg

8712575790447

1/stuk

33/pallet
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PARKETLIJMEN

Parketlijm P-E80
Universeel toepasbare, 1-component, blijvend
elastische parketlijm. Deze lijm kan toegepast
worden voor het verlijmen van ondervloeren,
massieve planken, mozaïekparket, meerlagen of
kant-en-klaar parket en laminaatparket. Ook
geschikt voor het verlijmen van harde, zachte
en exotische houtsoorten. Parketlijm P-E80
is geschikt voor vloerverwarming en -koeling.
P-E80 is geluids- en trillingsdempend.
De lijm is oplosmiddel-, water- en isocyanaatvrij.
Voldoet aan de klasse hard-elastisch volgens
ISO 17178 - lijmen - lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

ca. 25-30 minuten

10

KG

> 2 mm / 24 uur

20 kg/cm2

B11

na 3 uur

na 16 uur
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Vloer & wand
PARKETLIJMEN

+/- Parketlijm P-E80
1-componentsysteem, gebruiksklaar
Zonder primer geschikt voor niet-poreuze en gladde ondergronden en anhydriet
Alle types hout, ook vochtgevoelige houtsoorten
Geschikt voor groot formaat, meerlaags tot 22 cm breed en massief tot 16 cm breed
Verhoogde vocht- en warmteweerstand
Elasticiteit (betere spreiding van de krachten op de ondervloer)
Vermindert contactgeluiden
Zeer goed standvermogen
Geen isocyanaten
Geen aanslag op de handen

Hout kan meer werken
Minder geschikt voor kops hout
Niet geschikt voor standaard tapis (6-9 mm), alleen geschikt voor parketsoorten
voorzien van tand-groef.

P-E80 bevat weekmakers. Afhankelijk van de afwerklaag kunnen deze reageren, waardoor
zwarte strepen ontstaan door het aantrekken van vuil en stof (weekmakermigratie).
Bij twijfel adviseren wij Parketlijm 2K P-U70.

Parketlijm P-E80

134489

www.frencken1901.nl

Beige

Emmer

15 kg

8712575790553

1/stuk

33/pallet
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Parketlijm P-E75 PLUS
Snel uithardende elastische parketlijm. Uitermate
geschikt voor het verlijmen van meerlaags of
kant-en-klaar parket en massief parket op
geschikte ondergronden.
Afmetingen:
Massief: max. 150 x 12 mm / 160 x 20 mm
Samengesteld: max. 200 x 14 mm
Deze lijm kan zowel op zuigende als niet-zuigende
ondergronden toegepast worden en is tevens
geschikt voor vloerverwarming en -koeling.
Water- en oplosmiddelvrij.
Deze lijm is EC1 R PLUS gecertificeerd. Voldoet
aan de klasse hard-elastisch volgens ISO 17178
- lijmen - lijmen voor gebonden parketvloer tot
ondervloer.

25- 30 minuten

KG

> 2 mm/ 24 uur

17 kg/cm2

B11

na 8 uur

na 24 uur

PLUS
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PARKETLIJMEN

+/- Parketlijm P-E75 PLUS
1-componentsysteem, gebruiksklaar
EC-1 R PLUS label, zeer emissie-arm
Zonder primer geschikt voor niet-poreuze en gladde ondergronden en anhydriet
Verhoogde vocht- en warmteweerstand
Elasticiteit (betere spreiding van de krachten op de ondervloer)
Vermindert contactgeluiden
Goed standvermogen
Geen isocyanaten
Geen aanslag op de handen

Hout kan meer werken
Minder geschikt voor kops hout
Niet geschikt voor standaard tapis (6-9 mm), alleen geschikt voor parketsoorten voorzien van
tand-groef
Niet geschikt voor massief vochtgevoelige en tropische houtsoorten
Gebruik P-E75 PLUS niet voor multiplank >20 cm breed of massief >15 cm breed

P-E75 PLUS bevat weekmakers. Afhankelijk van de afwerklaag kunnen deze reageren, waardoor
zwarte strepen ontstaan door het aantrekken van vuil en stof (weekmakermigratie).
Bij twijfel adviseren wij Parketlijm 2K P-U70.

Parketlijm P-E75 PLUS

www.frencken1901.nl

124889

Beige

Emmer

15 kg

8712575790430

1/stuk

33/pallet
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PARKETLIJMEN

Parketlijm 2K P-U70
Universele, watervaste, 2-componenten polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle soorten
houten vloeren. Parketlijm 2K P-U70 is geschikt
voor het verlijmen van massieve planken,
massief tapisparket, mozaïekparket, lamelparket,
meerlaags of kant-en-klaar parket en laminaatparket.
Afmetingen:
Tapis: 6 mm dik x 140 mm breed
9 mm dik x 180 mm breed
Max. vochtpercentage 8-9%. Wordt kritischer
naarmate tapis breder wordt. De lijm combineert
een hoge eindsterkte met harde 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.

60 minuten

B3 of B11

60 kg/cm2

na 24 uur
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+/- Parketlijm 2K P-U70
EC-1 PLUS label, emissie-arm
Hoge eindsterkte
Geschikt voor groot formaat, meerlaags tot 30 cm breed en massief tot 24 cm breed
Geschikt om rechtstreeks op zandcement ondervloeren te verlijmen
Weekmakervrij
Goed standvermogen
Economisch voordelig
Wordt niet aangetast door schimmels en bacteriën
Geschikt voor uitvlakken oneffenheden (uithardingssnelheid is onafhankelijk van de laagdikte en
hoeveelheid vocht)

Bevat isocyanaat (MDI)
2-componenten, mengen voor gebruik
Hoeveelheid niet gebruikte aangemaakte lijm is afval
Veroorzaakt aanslag op de handen
Moeilijk te verwijderen van materialen en kant-en-klaar parket
Niet geschikt voor directe plaatsing op keramische ondergronden

Indien teveel verharder (B-comp.) wordt toegevoegd, kan de lijm gaan bruisen en bros worden.
Bij te weinig toevoeging van verharder zal de lijm elastischer worden en zijn uiteindelijke
eindsterkte drastisch verlagen. Dit kan zelfs leiden tot NIET uitharden. Ammoniak gerookte
vloerdelen vereisen speciale aandacht. Indien er nog teveel rest ammoniak aanwezig is, kan
dit leiden tot niet volledig uitgereageerde lijm. B-component zal sneller reageren met rest
ammoniak dan met A-component, wat kan leiden tot onthechting van de lijm op de vloerdelen.

Parketlijm 2K P-U70
(A+B component)

www.frencken1901.nl

145687
125188

Bruin
Bruin

Emmer
Emmer

6 kg
10 kg

8712575791017
8712575791024

1/stuk
1/stuk

72/pallet
33/pallet
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Parketlijm P-D10
Dispersie parketlijm, geschikt voor het verlijmen
van uitzettingsongevoelig parket, op goed
absorberende ondergronden zoals tapisvloeren
op houten tussenvloeren.
Parketlijm P-D10 is uitermate geschikt voor het
verlijmen van vele soorten houten vloeren zoals
mozaïekparket, bourgogneplanken-, of laminaatparket
(tot max. 250 x 50 mm), lamelparket, tapis 6-8 mm
(in combinatie met nagelen). Geschikt voor
gebruik op tussenvloeren van hout, spaanplaat
of OSB-plaat (i.c.m. nagelen).

30 - 45 minuten

50 kg/cm2

B3
na 24 uur

(met nagelen)

na 24 uur

(met nagelen)

16
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+/- Parketlijm P-D10
1-componentsysteem, gebruiksklaar
Geen oplosmiddelen
Zeer goed verwerkbaar
Reinigbaar met water

Enkel geschikt op poreuze ondergronden
Enkel voor kleine parketformaten
Niet voor tropisch hout en beuk (i.v.m. water!)
Niet voor vochtgevoelige ondergronden zoals Anhydriet

Tapis op een tussenvloer (bijv. spaanplaatbroodjes) waaronder vloerverwarming ligt kan wel
verlijmd worden met Parketlijm P-D10. Wij adviseren deze tussenvloer dan te verlijmen met
bijv. parketlijm 2K P-U70.
Parketlijm P-D10 wordt altijd geadviseerd i.c.m. nagelen.

Parketlijm P-D10

145678

www.frencken1901.nl

Bruin

Emmer

15 kg

8712575790805

1/stuk

33/pallet
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LIJM \
EIGENSCHAPPEN

P-E90

P-E80

30 min.

25-30 min.

2 uur

3 uur

16 uur

16 uur

2,6 MPa
(25,5 kg/cm2)

2,0 MPa
(19,6 kg/cm2)

12,5 m2 - 18,5 m2 (15 kg)

12,5 m2 - 18,5 m2 (15 kg)

B11
zeer goed

B11
goed

Open tijd

Beloopbaar na:

Schuurbaar na:

Eindsterkte

Verbruik per emmer
(afhankelijk van de lijmkam)
Lijmkam en versmeerbaar

Klasse volgens ISO 17178

Hard elastisch

Hard elastisch

Geluidsisolerend en
trillingsdempend

√

√

Isocyanaatvrij

√

√

Water - en oplosmiddelvrij

√

√

-

-

√

√

Emissie-arm
PLUS

r

lo w

sio

n

GE
ve
y

®
DE

MICO
V-E

em

is

Geschikt voor vloerkoeling
en -verwarming
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Vloer & wand
PARKETLIJM OVERZICHT

P-E75 Plus

2K P-U70

P-D10

25-30 min.

60 min.

30 - 45 min.

8 uur

24 uur

Direct (i.c.m. nagelen)

24 uur

24 uur

24 uur (i.c.m. nagelen)

1,7 MPa
(16,7 kg/cm2)

4,0 MPa
(39,2 kg/cm2)

5,0 MPa
(49 kg/cm2)

12,5 m2 - 18,5 m2 (15 kg)

8,5 m2 tot 12,5 m2 (10 kg)
5 m2 tot 7,5 m2 (6 kg)

15 m2 - 18,5 m2 (15 kg)

B11
zeer goed

B3 of B11
zeer goed

B3
zeer goed

hard

-

√

-

-

√

-

√

√

√

-

√

√

-

√

√

Niet rechtstreeks, wel op
een verlijmde tussenvloer

Hard elastisch

www.frencken1901.nl
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Vloer & wand
PARKET

FLOOR DEEP CLEANER
Geschikt voor het voorbereiden/reinigen van alle harde vloerbekledingen
zoals keramische vloeren, geglazuurde of ongeglazuurde tegels, natuursteen,
marmer, travertin, terrazzo etc. voorafgaand aan het plaatsen van parketvloeren.
145534

Transparant

Kan

5l

8712575790867

1/stuk

60/pallet

VLOEREGALISATIE VE90
Sneldrogend en zelf-nivellerend egaliseermiddel. Geschikt voor ruimtes met
licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling van beschadigde
absorberende en niet-absorberende ondervloeren. Te gebuiken vóór het
aanbrengen van nieuwe vloerbedekking. Applicatiedikte 2-20 mm.
145493

Grijs

Zak

25 kg

8712575790881

1/stuk

50/pallet

DEEP PRIMER
Primer om de druk- en treksterkte van verzande zandcement dekvloer te verhogen.
Door de samenstelling en consistentie is het impregnerend vermogen vele
malen hoger dan die van andere primers. Deep Primer dringt volledig in de
ondergrond.
127421

Wit

Kan

5l

8712575790904

1/stuk

60/pallet

SURFACE PRIMER
Primer voor zeer poreuze ondervloeren zoals cementdekvloeren en
Anhydrietvloeren. Tevens geschikt voor het binden van reststof. Verhoogt de
hechting van parketlijmen op de ondervloer en reduceert het lijmverbruik.
145686

Wit

Kan

5l

8712575790911

1/stuk

60/pallet

PLUS

sio

lo w

r

y

n

GE

ve

P-U30 SF BLOCK PRIMER

®
DE

MICO
V-E

em

is

Een oplosmiddelvrije 1-component, Polyurethaan gebaseerde, vocht isolerende
primer voor vochtbestendige ondergronden. Verhoogt de cohesieve sterkte van
de ondervloer, fungeert als hechtingsverbeteraar en reduceert het lijmverbruik.
147223

20

Bruin

Kan

5l

8712575100406

1/stuk

60/pallet
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Vloer & wand
LVT-, PVC-, VINYL- & WANDLIJMEN

PVC & VINLY CONTACTLIJM
Oplosmiddelvrije lijm voor het verlijmen van PVC / LVT vloeren en stroken, tapijt
met een PVC rug. Met een hoge aanvangshechting (direct vast). De hechting
van de lijm is afhankelijk van de persdruk die uitgeoefend wordt bij het sluiten.
145616

Transparant

Emmer

15 kg

8712575711596

1/stuk

33/pallet

PLUS

n

GE
y

r

lo w

sio

ve

LVT A-D10 PLUS

®
DE

MICO
V-E

em

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. Open tijd
30 minuten.
146564

Beige

Emmer

6 kg

8712575100390

1/stuk

72/pallet
PLUS

n

GE

lo w

r

y

sio

ve

RBA 3010

®
DE

MICO
V-E

em

is

Een gebruiksklare watergedragen lijm voor het verlijmen van vele decoratieve
wandbekledingsmaterialen op poreuze ondergronden binnenshuis. Open tijd
30 minuten.
146440

www.frencken1901.nl

Crème

Emmer

6 kg

8712575100383

1/stuk

80/pallet
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PRIMER & LIJMWIJZER

PRIMERS

Geen primer

Surface primer

Deep primer

P-U30 SF
block primer

P-E90

1

1S

1D

1P

P-E80

2

2S

2D

2P

P-E75 Plus

3

3S

3D

3P

2K-P-U70

4

4S

4D

4P

P-D10

5

-

-

-

LIJMEN

Egaline

Anhydriet

Tegelvloer

ONDERGROND

tot max. 20 cm breed

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

1 2 3			

tot max. 22 cm breed

1 2		4		

1 2		4S		

1 2				

tot max. 24 cm breed

1 2		4		

1 2		4S		

1 2				

tot max. 30 cm breed

1			4		

1			4S		

1					

PARKET
Meerlaags parket

Mozaïek					4					4S												

Tapis parket																									
Samengesteld Tapis		

1 2		4		

1 2		4S		

1 2				

Bourgogne parket																									
Massieve planken 1)

1)

Normaal inheems

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

Vochtgevoelig

1 2		4		

1 2		4S		

1 2				

Naaldhout

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

1 2 3			

Tropisch

1 2		4		

1 2		4S		

1 2				

Massieve planken
tot 15 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E75 Plus
tot 16 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E80
tot 20 cm breed: Geschikt in combinatie met 2K-P-U70
tot 22 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E90

1 2 3			

2)

Absorberende minerale vochtongevoelige ondergronden
Cementgebonden dekvloeren
Beton
Geëgaliseerde ondergronden

Houtsoorten massieve planken
Normaal inheems: Europees Eiken, Amerikaans Eiken, Europees Noten, Esdoorn, Kastanje, Olm, Iep.
Vochtgevoelig: Amerikaans rood Eiken, Amerikaans Esdoorn, Beuken, Haagbeuken, Essen, Kersen, Berk.
Naaldhout: Southern Pine, Pitch Pine, Dennen, Grenen, Lariks, Vuren.
Tropisch: Afromosia, Meranti, Merbau, Sucupira, Mahonie, Dark Red, Wengé, Teak.
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Vloer & wand
PRIMER & LIJMWIJZER

Absorberende
ondergronden 2)

Poederige
ondergronden

Beton-cement
vloer

Houten vloer

Spaanplaat
broodjes

Onderparket

Gipsvezelplaat
1S 2S 3S 4S		

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

1D 2D 3D 4D		

1P 2P 3P 4P

1S 2S				

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4S		

1D			4D		

1P 2P		4P

1S 2S				

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4S		

1D 2D		4D		

1P 2P		4P

1S					

1			4		

1			4		

1			4		

1			4S		

1D			4D		

1P 2P

												

			4					4					4					4					
4D					4P

																									4 5				4 5				4 5										
1S 2S		4S		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1D 2D		4D		

1P 2P		4P

																									4 5				4 5				4 5										
1S 2S 3S			

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

1D 2D 3D 4D		

1P 2P 3P 4P

1S 2S				

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4S		

1D 2D		4D		

1P 2P 3P 4P

1S 2S 3S			

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4		

1 2 3 4S		

1D 2D 3D 4D		

1P 2P 3P 4P

1S 2S				

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4		

1 2		4S		

1D 2D		4D		

1P 2P 3P 4P

LET OP!
• Gebruik bij vochtige cement gebonden ondergronden tot 4% CM restvocht Frencken P-U30 SF Block primer.
• Gebruik P-D10 enkel wanneer de ondergrond minder dan 2% restvocht bevat en er geen kans is op capillair 		
optrekkend vocht.
• Gebruik P-D10 niet voor het verlijmen van spaanplaat broodjes in combinatie met een massieve vloer.
• Verlijming met P-D10 altijd in combinatie met nagelen.
• Gebruik voor ongelijke ondergronden bij voorkeur 2K P-U70.
• Tegelvloeren altijd goed reinigen met Deep floor cleaner.
• Anhydriet vloeren vóór verlijmen altijd schuren en stofzuigen.
• Elke praktijksituatie is anders, waardoor deze tabel enkel en alleen als richtlijn gezien mag worden.
• Aan de Frencken Primer & Lijmwijzer kunnen geen rechten ontleend worden! Neem bij twijfel en wanneer uw
toepassing niet in het overzicht vermeld staat contact op met de technisch adviseur van Frencken.

www.frencken1901.nl
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Vloer & wand
PARKET AFWERKING

KNEEDBAAR HOUT AQUA
De oplosmiddelvrije variant van het oplosmiddelhoudende kneedbaar hout.
Voor het herstellen beschadigingen en het opvullen van noesten en nerven.
145601

Naturel

Bus

750 ml

8712575751233

6/doos

270/pallet

145603

Naturel

Emmer

9,5 l

8712575751202

1/stuk

33/pallet

145600

Llicht eiken

Emmer

9,5 l

8712575751240

1/stuk

33/pallet

145754

Midden eiken

Emmer

9,5 l

8712575751585

1/stuk

33/pallet

145596

Donker eiken

Emmer

9,5 l

8712575751301

1/stuk

33/pallet

145595

Donker eiken extra

Emmer

9,5 l

8712575751349

1/stuk

33/pallet

145602

Zwart

Emmer

9,5 l

8712575751219

1/stuk

33/pallet

* Informeer naar de minimale afname m.u.v. art. code 145754

CELLOCOL V
Een transparant bindmiddel voor het mengen van schuurstof. Speciaal ontwikkeld
voor het stoppen van spijker- en nagelgaatjes in parketvloeren. De kleur van
het mengsel heeft de kleur van het te stoppen hout. Na mengen wordt het
mengsel met een trekker over gehele vloer uitgesmeerd.
Stofdroog na 10 minuten. Schuur- en overschilderbaar na ca. 60 minuten.
145607

Transparant/geel

Kan

5l

8712575750120

1/stuk

88/pallet

PARKETNADENLIJM
Waterbestendige lijm D3, voor verlijming van tand- en groefverbindingen bij
zwevend houten parket of laminaatparket. Geschikt voor vochtige ruimtes zoals
keukens en badkamers. Geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

132763

24

Wit

Flacon

500 gr

8712575711176 12/Doos 864/pallet
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Vloer & wand
PARKET AFWERKING

DIAGLASS
Sneldrogende en slijtvaste lak voor houten parketvloeren en traptreden.
Diaglass haalt de natuurlijke houttint mooi op, droogt snel en is bestand tegen
koffie, wijn en schoonmaakmiddelen zoals alcohol, soda, zout en bleekwater.
145691

Blank briljant

Bus

250 gr

8712575756030

6/doos

756/pallet

145680

Blank briljant

Bus

750 ml

8712575756016

6/doos

270/pallet

145688

Blank briljant

Bus

2,5 l

8712575756023

1/stuk

180/pallet

125285

Blank satijn

Bus

250 gr

8712575756139

6/doos

756/pallet

145685

Blank satijn

Bus

750 ml

8712575756115

6/doos

270/pallet

125284

Blank satijn

Bus

2,5 l

8712575756122

1/stuk

180/pallet

145702

Blank mat

Bus

250 gr

8712575756337

6/doos

756/pallet

145697

Blank mat

Bus

750 ml

8712575756313

6/doos

270/pallet

125286

Blank mat

Bus

2,5 l

8712575756320

1/stuk

180/pallet

LIJMKAMMEN
Bij gebruik van de voorgeschreven lijmkam is geborgd dat de juiste hoeveelheid
lijm wordt aangebracht.
146865

blank

A2

8712575100420

1/stuk

LVT & RBA

145496

blank

B3

8712575709166

1/stuk

Parket

145497

blank

B11

8712575709173

1/stuk

Parket

LIJMKAM
P-E90
P-E80
P-E75
2K
P-D10
LVT
RBA
PVC-VINYL
/ LIJM			
PLUS
P-U70		
A-D10
3010
CONTACT
						
PLUS		
LIJM
Type A2

a

Type B3
Type B11

a
a

www.frencken1901.nl
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MONTAGE- & TRAPRENOVATIELIJMEN

MONTAGELIJM UNICOL LIJMKIT
Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschilderbare
montagelijm. Geschikt voor het verlijmen van plinten. Tevens geschikt voor
vochtige en niet-poreuze ondergronden.
120588

Zwart

Koker

290 ml

8712575704000

12/doos

1248/pallet

120590

Grijs

Koker

290 ml

8712575704017

12/doos

1248/pallet

120589

Wit

Koker

290 ml

8712575704024

12/doos

1248/pallet

120591

Ttransparant

Koker

290 ml

8712575704031

12/doos

1248/pallet

MONTAGELIJM UNICOL HIGH TACK
Ultrasterke elastische, watervaste, reukloze, krimpvrije en overschilderbare
montagelijm. Geschikt voor vochtige en niet-poreuze ondergronden.
Aanvangshechting 200 kg/m2.

120920

Wit

Koker

290 ml

8712575790263

12/doos

1248/pallet

TRAPRENOVATIELIJM FLEX FIX TR30
Watervaste, hoogwaardige, blijvend elastische geluidsdempende montagelijm
op basis van Polyurethaan. Uitermate geschikt voor alle vlakverlijmingen die
weer snel belast kunnen worden. Bij uitstek geschikt voor verlijmen van
massieve traprenovatiedelen en aluminium profielen. Open tijd van ca. 2-3
minuten en licht belastbaar na 30 minuten.
145689

Transparant

Koker

310 ml

8712575790584

12/doos

1248/pallet

SMP TRAPRENOVATIELIJM
Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische en geluiddempende montagelijm.
Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatie delen en
aluminium profielen. De open tijd is 25 minuten en de treden zijn na ca. 12 uur
belastbaar.
128227
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Beige

Koker

310 ml

8712575790492

12/doos

1248/pallet
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SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL
LIJMEN SINDS 1901

NIEUWSBRIEF

Al sinds 1901 is Frencken 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.

Frencken B.V. • Houtstraat 25 • 6001 SJ Weert • The Netherlands
T +31(0)495 583 500 • sales@frencken1901.nl

www.frencken1901.nl
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Blijf op de hoogte!
Meld u nu aan
via de website.

