
SPECIALIST IN LIJMEN VOOR 
HOUT & PLAATMATERIAAL

Compleet en overzichtelijk assortiment lijmen waarmee alle 
mogelijke houten vloeren, flexibele vloeren zoals PVC, LVT, vinyl 
en andere bekledingsmaterialen op de meest uiteenlopende 
ondergronden verlijmd kunnen worden.

LIJMEN SINDS 1901
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LIJMEN SINDS 1901

•  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.

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 
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.

ALGEMENE TIPS
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Frencken heeft de lijmwijzer-app voor parket 
ontwikkeld. De app waarmee zowel dealers als 
parketteurs een optimale productkeuze kunnen 
maken. 

Door een aantal vragen te beantwoorden zal er een 
lijmadvies gegenereerd worden met de geschikte 
producten voor het project. Het lijmadvies kan als 
PDF gedownload worden en via de dealer locator 
kan de dichtstbijzijnde Frencken dealer gevonden 
worden.

De app die parketteurs & dealers en ondervloer & 
vloer bij elkaar brengt.
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Bezoek www.frencken1901.nl en ga aan de slag met de Frencken lijmwijzer-app voor vloer & wand. 
Nog eenvoudiger is het om de app te installeren op de mobiele telefoon via de App store of Play store.

Snel en eenvoudig de beste keuze. 

5 

Lijmwijzer-app



VLOER WAND&

Frencken wil enkel verantwoorde producten op de 
markt brengen. We zetten al jaren in op het stelselmatig 
vergroenen van ons productgamma. Door producten 
te ontwikkelen met minder schadelijke stoffen en een 
lagere ecologische voetafdruk, verkleinen we onze 
negatieve impact op mens en milieu stap voor stap. 
Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker criterium 
voor onze R&D-afdeling.
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Oplosmiddelvrije primer, hechtingsverbeteraar voor het voorstrijken 
van vele ondervloeren. Uitharding uitsluitend door de verdamping van 
het aanwezige water. Na uitharding ontstaat een film die uitstekende 
lijmhechtingseigenschappen heeft op praktisch alle goed absorberende 
ondergronden. Verhoogt de lijmhechting op poreuze ondervloeren zoals 
anhydrietvloer, gipsplaten, zandcementdekvloer en geëgaliseerde 
ondergronden. Zeer licht verwerkbaar, laag verbruik per m2, korte 
droogtijd en oplosmiddelvrij.

Verbruik
ca. 100-200 ml/m2

Droogtijd 15 min. - 2 uur
Ondergrond afhankelijk

P110 Primer

Oplosmiddelvrije primer, oppervlakteversterker voor het behandelen van 
verzande of poederige, (sterk) absorberende, minerale vochtongevoelige 
ondergronden zoals bijv. cementgebonden dekvloeren, beton, 
calciumsulfaatgebonden (anhydriet)- en geëgaliseerde ondergronden.  
Hoog impregnerend vermogen, bindt reststof, zeer licht verwerkbaar, laag 
verbruik per m2, korte droogtijd en oplosmiddelvrij.

Verbruik
ca. 100-200 ml/m2

Droogtijd 15-60 minuten
Ondergrond afhankelijk

P120 Primer

P110 art. 159264 Wit Kan 5 l 8712575101007 1/stuk 96/pallet

P120 art. 159297 Wit Kan 5 l 8712575101014 1/stuk 96/pallet
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Voorbehandeling

Oplosmiddelvrije 1-component, op polyurethaan gebaseerde, 
vochtisolerende primer voor vochtbestendige ondergronden met 
een restvochtpercentage tot maximaal 4% CM. Daarnaast verhoogt 
VS170 de cohesieve sterkte van de ondervloer, fungeert deze als 
hechtingsverbeteraar en reduceert door de primer het lijmverbruik. Zeer 
emissie-arm.

Verbruik
ca. 80-250 l/m2

Droogtijd 30 minuten
Ondergrond afhankelijk

VS170 Vochtscherm

VS170 art. 159285 Bruin Kan 5 l 8712575101205 1/stuk 32/pallet

Milieuvriendelijke alkalisch geconcentreerde dieptereiniger voor het 
ontvetten van harde vloerbekleding. Kan gebruikt worden 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. 
Verwijdert hardnekkig vuil, was, vet, zeepresten, olie en oude polishlagen.

Verbruik
ca. 10-40 m2/L

C180 Cleaner

C180 art. 159259 Transparant Kan 5 l 8712575101212 1/stuk 32/pallet

Een sneldrogend en zelf-nivellerend egaliseermiddel, geschikt voor 
gebruik in ruimtes met licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling 
van beschadigde absorberende en niet-absorberende ondervloeren, 
voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerbedekking.

Snelle droging, uitstekende zelfegaliserende eigenschappen, proteïnevrij, 
applicatiedikte van 2-15 mm en kan met de hand of met een pomp worden 
aangebracht.

Verbruik per mm laagdikte
1,7 kg/m²

Beloopbaar na
3 uur

VE290 Vloeregaliseermiddel

VE290 art. 145493 Grijs Zak 25 kg 8712575790881 1/stuk 50/pallet
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Voor houten vloeren zoals meerlaags parket, massief 
parket, laminaatparket, lamelparket, tapis en vele 
andere heeft Frencken verschillende lijmen ontwikkeld 
die voldoen aan de ISO criteria 17178: Lijmen voor 
gebonden parketvloer tot ondervloer. Harde, hard-
elastische en elastische lijmen die geschikt zijn voor vele 
ondergronden. Afhankelijk van de breedte van de plank 
en de ondergrond is een geschikte lijm beschikbaar.
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Overzicht eigenschappen lijmen

EIGENSCHAPPEN E320 E324 HE328 HE330 H330 H310
Voldoet aan 
ISO 17178 Houten vloeren elastisch elastisch

hard-
elastisch

hard-
elastisch

hard hard

Open tijd 25-30 min. 25-30 min. 30-45 min. 30 min. 30-45 min. 60 min.

Beloopbaar na 8 uur 3 uur 2 uur 2 uur 24 uur Direct*

Schuurbaar na 24 uur 16 uur 12 uur 16 uur 24 uur 24 uur

Verbruik g/m2 1000-1200 900-1200 900-1200 900-1200 800-1000 500-800

Aanbevolen lijmkam B11 B11 B11 B11 B3 B3

Geluidisolerend en trillngdempend √ √ √ √

Isocyanaatvrij √ √ √ √ √

Water- en oplosmiddelvrij √ √ √ √ √ √

Emissie-arm EC1 √ √ √ √

Vloerverwarming en -koeling √ √ √ √ √ √

Breedte meerlaags parket in cm 20 24 28 30 30

Breedte massieve planken in cm 15 18 20 22 20

Tapis, mozaïek √ √

Visgraat √ √

* In combinatie met nagelen

    
   G

EE
N

 Z
W

AR
TE

 V
IN

GER
S     

     
  GEEN HANDSCHOENTJES               GEEN

 ZW
ARTE VINGERS          GEEN HANDSCHOENTJES 

0% 
ISOCYANATEN

2K

 G
EV

-EMICODE®

very low emiss
io

n

PLUSPLUS

HOUTEN VLOEREN

11



VLOER WAND&

LIJMEN SINDS 1901

E320
Universeel inzetbare, watervrije hybride polymeer lijm. 
Voor het verlijmen van o.a. ondervloeren (mozaïek, 
spaanplaatbroodjes), lamelparket, meerlaags of kant-
en-klaar parket en laminaatparket. 

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcement 
dekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, 
hout, spaanplaat en OSB-plaat. 

Bevat geen water en oplosmiddelen, wat het risico op 
kromtrekken van parket beperkt.

Open tijd
25-30 minuten

Beloopbaar na
min. 8 uur

Temperatuur
bestendigheid
-40 °C tot +90 °C

Verbruik
ca. 900-1200 g/m2

Schuurbaar na 
min. 24 uur

Lijmkam B11
is aanbevolen

MS Polymer® parketlijm

Klasse elastisch volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Meerlaags parket tot 200 mm breed
Massief parket tot 150 mm breed
Laminaatparket
Lamelparket
Houten ondervloeren

Makkelijk verwerkbaar
Goed standvermogen

Geluidsisolerend en trillingdempend
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Zeer emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij
0% Isocyanaat

E320 art. 159298 Beige Emmer 15 kg 8712575101144 1/stuk 33/pallet
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MS Polymer® parketlijm

Klasse elastisch volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Meerlaags parket tot 240 mm breed
Massief parket tot 180 mm breed
Laminaatparket
Lamelparket
Houten ondervloeren

Makkelijk verwerkbaar
Goed standvermogen

Geluidsisolerend en trillingdempend
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij
0% Isocyanaat

Universeel inzetbare, watervrije hybride polymeer 
lijm. Voor het verlijmen van o.a. massief parket, 
meerlaags parket, ondervloeren zoals mozaïek en 
spaanplaat, lamel parket, als ook laminaat en exotische 
houtsoorten. 

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcement 
dekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, 
hout, spaanplaat en OSB-plaat. 

Bevat geen water en oplosmiddelen, wat het risico op 
kromtrekken van parket beperkt.

Open tijd
25-30 minuten

Beloopbaar na
min. 3 uur

Temperatuur
bestendigheid

-40 °C tot +90 °C

Verbruik
ca. 900-1200 g/m2

Schuurbaar na 
min. 16 uur

Lijmkam B11
is aanbevolen

E324

E324 art. 159288 Beige Emmer 15 kg 8712575101151 1/stuk 33/pallet
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HE328
Universeel inzetbare, watervrije SMX Polymer® lijm. 
Voor het verlijmen van o.a. ondervloeren (mozaïek, 
spaanplaatbroodjes), lamelparket, meerlaags of kant-
en-klaar parket en laminaatparket. 

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcement 
dekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, 
hout, spaanplaat en OSB-plaat. 

Bevat geen water en oplosmiddelen, wat het risico op 
kromtrekken van parket beperkt.

SMX Polymer® parketlijm

Klasse hard elastisch volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Meerlaags parket tot 280 mm breed
Massief parket tot 160 mm breed
Laminaatparket
Lamelparket

Makkelijk verwerkbaar
Goed standvermogen
Zeer snelle sterkteopbouw
Hoge eindsterkte

Geluidsisolerend en trillingdempend
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Zeer emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij
0% Isocyanaat

HE328 art. 159289 Beige Emmer 15 kg 8712575101236 1/stuk 33/pallet
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Open tijd
30-45 minuten

Beloopbaar na
min. 2 uur

Temperatuur
bestendigheid
-40 °C tot +90 °C

Verbruik
ca. 900-1200 g/m2

Schuurbaar na 
min. 12 uur

Lijmkam B11
is aanbevolen
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Open tijd
30 minuten

Beloopbaar na
min. 2 uur

Temperatuur
bestendigheid

-40 °C tot +90 °C

Verbruik
ca. 1000-1200 g/m2

Schuurbaar na 
min. 16 uur

Lijmkam B11
is aanbevolen

HE330 art. 159293 Beige Emmer 15 kg 8712575101236 1/stuk 33/pallet
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SMX Polymer® parketlijm

Klasse hard elastisch volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Meerlaags parket tot 300 mm breed
Massief parket tot 220 mm breed
Laminaatparket
Lamelparket

Makkelijk verwerkbaar
Goed standvermogen
Zeer snelle sterkteopbouw
Hoge eindsterkte

Geluidsisolerend en trillingdempend
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij
0% Isocyanaat

Hoogwaardige 1-component, licht elastische lijm 
voor het verlijmen van ondervloeren, massieve 
planken, mozaïekparket, meerlagen of kant-en-klaar 
parket en laminaatparket. Door de unieke combinatie 
van sterkte en elasticiteit werkt de lijm geluids- en 
trillingdempend en voorkomt de lijm zelfs bij zeer 
brede planken schotelvorming. 

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcement 
dekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, 
hout, spaanplaat en OSB-plaat. 

Bevat geen water en oplosmiddelen, wat het risico op 
kromtrekken van parket beperkt.

HE330

Lijmen voor houten vloeren

P-E90
original
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Polyurethaan parketlijm
2 componenten

Klasse harde lijm volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Meerlaags parket tot 300 mm breed
Massief parket tot 200 mm breed
Laminaatparket, lamelparket
Tapis, mozaïek parket

Makkelijk verwerkbaar
Goed standvermogen
Snelle sterkteopbouw
Zeer hoge eindsterkte

Watervast
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Zeer emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij

Universeel inzetbare, watervrije, hybride polymeerlijm. 
Voor het verlijmen van o.a. massief parket, meerlaags 
parket, ondervloeren zoals mozaïek en spaanplaat, 
lamelparket alsook laminaat en exotische houtsoorten. 

Geschikt voor gebruik op zuigende en niet-zuigende 
ondergronden zoals o.a. anhydriet, zandcement 
dekvloeren, deklagen in beton, egalisatiemiddelen, 
hout, spaanplaat en OSB-plaat. 

Bevat geen water en oplosmiddelen, wat het risico op 
kromtrekken van parket beperkt.

Open tijd
60 minuten

Beloopbaar na
min. 24 uur

Temperatuur
bestendigheid
-30 °C tot +100 °C

Verbruik
ca. 800-1000 g/m2

Schuurbaar na 
min. 24 uur

Lijmkam B3
is aanbevolen

H330

2K

H330 art. 159262 Bruin Emmer 10 kg 8712575101120 1/stuk 33/pallet
H330 art. 159263 Bruin Emmer 6 kg 8712575101106 1/stuk 72/pallet
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H310
Oplosmiddelvrije dispersielijm met een uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding. Voor het verlijmen van 
uitzettingsongevoelig parket op goed absorberende 
ondergronden en tapisvloeren op houten 
tussenvloeren. 

Uitermate geschikt voor het verlijmen van vele soorten 
houten vloeren zoals mozaïekparket, planken-, of 
laminaatparket (tot max. 250 x 50 mm), lamelparket, 
tapis 6-8 mm (i.c.m. nagelen), meerlaags of kant en 
klaar parket. 

Geschikt voor gebruik op tussenvloeren van hout, 
spaanplaat of OSB-plaat (i.c.m. nagelen).

Open tijd
30-45 minuten

Direct beloopbaar 
na nagelen

Temperatuur
bestendigheid

-20 °C tot +70 °C

Verbruik
ca. 500-800 g/m2

Schuurbaar na 
24-48 uur

Lijmkam B3
is aanbevolen

Dispersie parketlijm

Klasse harde lijm volgens ISO 17178: 
Lijmen voor gebonden parketvloer tot ondervloer.

Tapis 6-8 mm (in combinatie met nagelen)
Planken
Laminaatparket tot 50 mm breed
Lamelparket
Meerlaags parket

Minimale krimp
Zeer licht  verwerkbaar
Goed standvermogen
Snelle sterkteopbouw
Laag verbruik per m2

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Oplosmiddelvrij
0% Isocyanaat

H310 art. 159261 Bruin Emmer 15 kg 8712575101175 1/stuk 33/pallet
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Voor flexibele vloeren zoals PVC, LVT en vinyl heeft 
Frencken speciaal ontwikkelde lijmen. De lijmen zijn 
geschikt voor diverse toepassingen en voor zowel  
horizontale als verticale verwerking. Hiervoor is rekening 
gehouden met verschil in open tijd en aanvangshechting. 
Voor elk te leggen patroon is er een geschikte lijm.
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Overzicht eigenschappen lijmen

EIGENSCHAPPEN FV302 FV303 FV304 FV312
Lijm voor flexibele vloeren (ISO 22636) hard hard hard hard

Afdamptijd 10 min. 10 min. 5-10 min. 10 min.

Open tijd 20 min. 30 min. 40 min. 120-180 min.

Beloopbaar na direct direct 3 uur direct

Belastbaar na 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur

Verbruik g/m2 250-300 250-300 250 250-300

Aanbevolen lijmkam A2 A2 A2 A2

Isocyanaatvrij √ √ √ √

Water- en oplosmiddelvrij √ √ √ √

Emissie-arm EC1 √

Vloerverwarming en -koeling √ √ √ √

Speciale legpatronen zoals visgraat √

Verticale toepassing √ √ √
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FLEXIBELE VLOEREN
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Dispersielijm

Harde lijm

Voor flexibele vloeren, stroken en tegels zoals:
PVC, LVT en vinyl

Makkelijk verwerkbaar
Hoge eindsterkte
Direct beloopbaar

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij

Gebruiksklare en licht verwerkbare oplosmiddelvrije 
dispersielijm met zeer hoge eindsterkte. 

FV302 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. 

Door de hoge eindsterkte zullen zichtbare kopse 
naden, veroorzaakt door werking van LVT of PVC 
stroken bijv. onder invloed van hoge temperatuur door 
direct zonlicht, tot een absoluut minimum beperkt 
worden.

Afdamptijd
ca. 10 minuten

Open tijd
max. 20 minuten

Temperatuur
bestendigheid
-20 °C tot +80 °C

Verbruik
ca. 250-300 g/m2

Direct beloopbaar
Belastbaar na min. 24 uur

Lijmkam A2
is aanbevolen

FV302 art. 159300 Beige Emmer 6 kg 8712575101045 1/stuk 72/pallet
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Gebruiksklare en licht verwerkbare oplosmiddelvrije 
dispersielijm met zeer hoge eindsterkte. 

FV303 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. 

Door de hoge eindsterkte zullen zichtbare kopse 
naden, veroorzaakt door werking van LVT en PVC 
stroken bijv. onder invloed van hoge temperatuur door 
direct zonlicht, tot een absoluut minimum beperkt 
worden. 

Afdamptijd
ca. 10 minuten

Open tijd
max. 30 minuten

Temperatuur
bestendigheid

-20 °C tot +80 °C

Verbruik
ca. 250-300 g/m2

Direct beloopbaar
Belastbaar na min. 24 uur

Lijmkam A2
is aanbevolen

Dispersielijm

Harde lijm

Voor flexibele vloeren, stroken en tegels zoals:
PVC, LVT en vinyl

Makkelijk verwerkbaar
Hoge aanvangshechting
Ook voor verticale verlijming
Hoge eindsterkte
Direct beloopbaar

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij

FV303 art. 159292 Beige Emmer 6 kg 8712575101052 1/stuk 72/pallet
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Dispersielijm

Harde lijm

Voor flexibele vloeren, stroken en tegels zoals:
PVC, LVT, vinyl en tapijt

Makkelijk verwerkbaar
Zeer hoge aanvangshechting 
Ook voor verticale verlijming 
Hoge eindsterkte

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Water- en oplosmiddelvrij

Gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersielijm met zeer 
hoge aanvangshechting. 

De te verlijmen vloerdelen (PVC, LVT  en vinyl) kunnen 
op geschikte ondergronden verlijmd worden voordat 
de lijm volledig gedroogd is. 

Door de zelfklevende eigenschappen van de lijm is het 
eveneens mogelijk de vloerdelen te plaatsen nadat de 
lijm volledig gedroogd is.

Afdamptijd
ca. 5-10 minuten

Open tijd
max. 40 minuten

Temperatuur
bestendigheid
-5 °C tot +50 °C

Verbruik
ca. 250 g/m2

Beloopbaar na 3 uur
Belastbaar na min. 24 uur

Lijmkam A2
is aanbevolen

FV304 art. 159260 Transparant Emmer 6 kg 8712575101076 1/stuk 72/pallet

22

FV304
ook voor 

tapijt



LIJMEN SINDS 1901

FV312
Gebruiksklare en licht verwerkbare oplosmiddelvrije 
dispersielijm met zeer hoge eindsterkte. 

FV312 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. 

In het bijzonder geschikt voor speciale legpatronen 
zoals visgraat, hongaarse punt, …. 

Door de hoge eindsterkte zullen zichtbare kopse 
naden, veroorzaakt door werking van LVT- en PVC- 
stroken bijv. onder invloed van hoge temperatuur door 
direct zonlicht, tot een absoluut minimum beperkt 
worden. 

Afdamptijd
ca. 10 minuten

Open tijd
120-180 minuten

Temperatuur
bestendigheid

-20 °C tot +80 °C

Verbruik
ca. 250-300 g/m2

Direct beloopbaar
Belastbaar na min. 24 uur

Lijmkam A2
is aanbevolen

Dispersielijm

Harde lijm

Voor flexibele vloeren, stroken en tegels zoals:
PVC, LVT en vinyl
Geschikt voor speciale patronen zoals visgraat

Makkelijk verwerkbaar
Extra lange open tijd
Hoge aanvangshechting 
Ook voor verticale verlijming
Zeer hoge eindsterkte
Direct beloopbaar

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Emissie-arm
Water- en oplosmiddelvrij

Lijmen voor flexibele vloeren

FV312 art. 159291 Beige Emmer 6 kg 8712575101069 1/stuk 72/pallet
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Voor decoratieve wandbekleding heeft Frencken 
speciaal ontwikkelde lijmen. De lijmen zijn geschikt 
voor diverse materialen en ondergronden, voor zowel 
horizontale als verticale verwerking. Kurktegels kunnen 
zelfs ruim van te voren ingelijmd worden met W440.
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EIGENSCHAPPEN W430 W440
Afdamptijd 5-10 min. 30-60 min.

Open tijd max. 30 min. 4-48 uur*

Belastbaar na 24 uur direct

2-zijdig lijm aanbrengen √

Kurktegels ruim vooraf inlijmen √

Verbruik g/m2 200-250 150-250

Aanbevolen lijmkam A2 A2

Oplosmiddelvrij √ √

Verticale toepassing √ √

Horinzontale toepassing √

WAND- EN KURKLIJMEN

Overzicht eigenschappen lijmen

25
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W430 art. 159299 Creme Kan 5 kg 8712575101182 1/stuk 80/pallet

Dispersielijm

Decoratieve wandbekleding tot 10kg/m2 en max. 2mm 
dikte:
- Steenpanelen
- Rollbeton
- Rollrost
- Houtfineer panelen
- Beton panelen
- Decoratieve panelen gerecycled plastic
- Linoleum tot 6 mm dikte
- PVC-en LVT-stroken en tegels

Makkelijk verwerkbaar
Hoge eindsterkte

Emissie-arm
Oplosmiddelvrij

Gebruiksklare, watergedragen lijm die geschikt is om 
diverse decoratieve wandbekledingsmaterialen te 
verlijmen op poreuze ondergronden. 

Geschikt voor interieurtoepassingen, in het bijzonder 
voor een duurzame verlijming van lichtgewicht 
wandbekledingsmaterialen met een max. gewicht van 
10 kg/m2. 

Ook geschikt voor steenpanelen, houtfineerpanelen, 
linoleum tot 6 mm, PVC- en LVT-stroken en tegels. 
Aanbevolen lijmkam A2. Emissie arm.

Afdamptijd
ca. 5-10 minuten

Open tijd
max. 30 minuten

Temperatuur
bestendigheid
+20 °C tot +80 °C

Verbruik
ca. 200-250 g/m2

Lijmkam A2
is aanbevolen

W430
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W440 art. 159286 Transparant Emmer 5 kg 8712575101199 1/stuk 80/pallet

W440
(Speciaal ontwikkeld) Makkelijk verwerkbare, 
oplosmiddelvrije dispersiecontactlijm voor het 
verlijmen van kurk wand- en vloertegels op diverse 
ondergronden. 

Geschikt voor horizontale en verticale bekleding, 
diverse ondergronden en vloerverwarming.

Afdamptijd
30-60 minuten

Open tijd
Kurk 2 dagen

Ondergrond 4 uur

Temperatuur
bestendigheid

tot +80 °C

Verbruik
ca. 150-250 g/m2

Direct belastbaar

Velours lijmroller
is aanbevolen

Dispersielijm

Speciaal voor kurktegels
Na bevestiging direct belastbaar

Makkelijk verwerkbaar
Zeer hoge aanvangshechting
Voor vlakverlijmingen

Geschikt voor vloerverwarming en -koeling

Water- en oplosmiddelvrij
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PVAc D3 nadenlijm

Speciaal ontwikkeld voor tand & groef verbindingen
Geschikt voor laminaat en massief parket
Alle houtsoorten, ook voor tropische houtsoorten

Gebruiksklaar en makkelijk verwerkbaar
Snelle droging

Voldoet aan Watt 91
Waterbestendig
binnengebruik, ook voor vochtige ruimtes

Oplosmiddelvrij

Een oplosmiddelvrije, waterbestendige  parketnadenlijm 
voor verlijming van naden bij zwevend houten parket 
of laminaatparket. Ook geschikt voor vochtige ruimtes 
zoals keukens en badkamers. 

Voor het duurzaam verlijmen van laminaat en 
massief parket. Voor het verlijmen van tand en groef 
verbindingen van zwevend parket. 

Parketnadenlijm D3 is geschikt voor het verlijmen 
van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- 
en hardkunststof plaat (Duropal, Print HPL, Formica, 
Resopal e.d.), spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard 
en alle overige houtachtige materialen. Voorwaarde 
bij verlijmen is dat tenminste één van beide 
oppervlakken poreus is. Tevens geschikt om laminaat 
met Parketnadenlijm D3 verlijmd, zwevend te plaatsen 
in keukens en badkamers. Ook geschikt voor vloeren 
met vloerverwarming.

Open tijd
10minuten

Afschuifsterkte
110 kg/cm2

Temperatuur
bestendigheid
-20 °C tot +80 °C

Verbruik
ca. 125-250 g/m2

Vochtbestendigheid volgens
NEN-EN-204 D3

Parketnadenlijm

Parketnadenlijm art. 132763 Wit Flacon 500 g 8712575711176 12/stuk 864/pallet
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Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische en geluidsdempende lijm op basis van MS polymeer. 
Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatiedelen en aluminium profielen.

SMP Traprenovatielijm

Traprenovatielijm art. 128227 Beige Koker 310 ml 8712575790492 12/stuk 1440/pallet
Flex Fix TR30 art. 145689 Transparant Koker 310 ml 8712575790584 12/stuk 1440/pallet

Gebruiksvriendelijke, hoogwaardige, elastische en geluidsdempende lijm op basis van polyurethaan. 
Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van massieve traprenovatiedelen. Deze lijm is watervast.

Flex Fix TR30
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Frencken heeft het Go4Spray assortiment waarvoor 
meerdere verspuitbare contactlijmen voor diverse 
toepassingen ontwikkeld zijn. Speciaal voor het 
verlijmen van tapijt is de Floor spray. 

Zeer geschikt voor het snel en efficient bekleden van 
een trap.
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Losse caniser art. 158136 Transparant Drukvat 22,1 l 8712575100963 1/stuk 12/pallet
Startsset art. 158137 Transparant Drukvat 22,1 l 8712575100956 1/stuk 12/pallet

CS1020 Floor spray
Verspuitbare contactlijm voor het verlijmen van textiel 
vloerbedekking met jute, vilten en actionback rug. 
Uitermate geschikt voor het bekleden van trappen. 

Afdamptijd
2-5 minuten

Open tijd
tot 45 min.

Temperatuur
bestendigheid

tot +90 °C

Verbruik
165 m2

Spuitpistool

Webspray 

Verwerkbaar zonder elektriciteit of perslucht
Transparant
Dubbelzijdige, volvlakse, kruiselingse verlijming

Onderhoud & reiniging: Remover 16 spray

Bevat geen kankerverwekkende bestanddelen zoals 
methyleenchloride / dichloormethaan (DCM). Onder 
normale omstandigheden is geen extra aangepaste 
persoonlijke bescherming vereist.

GO SPRAY4
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Een perfect eindresultaat kan gegarandeerd worden 
wanneer vóór aanvang van de klus alle belangrijke 
voorwaarden afgevinkt zijn. Denk hierbij aan de staat 
van de ondergrond, het juiste restvochtpercentage, 
omgevingstemperatuur en meer... 
Lees aandachtig de technische en praktische tips voor 
een goede start van iedere klus.

Bij Frencken kunt u rekenen op een deskundig lijmadvies. 
Wij staan paraat voor gedegen adviezen, praktijkgerichte 
opleidingen of begeleiding op de werkvloer.

Team Frencken on the road
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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. 
Enkele tips voor een goed eindresultaat:

• Controleren of alle tegels vast liggen. Bij beton als ondergrond 
kunnen losliggende tegels met Parketlijm HE330, HE328, E324 en 
E320 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 
P110 primer om te snelle droging van de Vloeregalisatie VE290 te 
voorkomen. 

• Tegels altijd eerst reinigen met C180 cleaner.
• Parketlijm HE330, HE328, E324 en E320 zijn geschikt voor 

rechtstreekse verlijming op tegels.
• Parketlijm H330 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 P120 primer. Na het aanbrengen van de P120 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 HE330, HE328, E324 en E320 . Bij gebruik van de 
Parketlijm H330 moet de Anhydrietvloer eerst behandeld worden met 
de P110 primer. Als er sprake is van permanent capillair optrekkend 
vocht mag op Anhydriet geen VS170 vochtscherm aangebracht 
worden, dit kan verpoederen van de Anhydrietvloer veroorzaken. 

34



LIJMEN SINDS 1901

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 VE290 aanbevolen.

Let wel op dat bij de Parketlijm HE330, HE328, E324 en E320 (niet geschikt om uit te vlakken) de droogtijd in dikkere 
lagen aanzienlijk verlengt (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 VE290. 

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 HE330, HE328, E324, E320 en H330 geschikt. 

Opstartprocedure vloerverwarming na plaatsing
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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 VS170 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 HE330, HE328, E324, E320  en H330 geschikt.
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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 en 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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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. 

VS170:
 - Minerale vochtongevoelige ondergronden (zoals bijv. cement 
  gebonden 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).
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EEN COMPACT ASSORTIMENT LIJMEN MET EEN ZEER GROOT BEREIK
VOOR ELKE VLOER- & WANDBEKLEDING EEN PASSENDE LIJM



VOOR PLINTENLIJM, HOUTVULMIDDELEN EN MEER ...
WWW.FRENCKEN1901.NL
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Frencken BV
Houtstraat 25
6001SJ Weert, Nederland
Tel. +31 (0)495 583 000
sales@frencken1901.nl 
www.frencken1901.nl

Technische vraag? 

Stuur uw  vragen, foto’s of video’s naar onze lijmexperts.
Deskundig advies van maandag tot vrijdag tussen 8:30u en 17u.

Frencken BV
Houtstraat 25
6001SJ Weert, Nederland
Tel. +31 (0)495 583 000
sales@frencken1901.nl 
www.frencken1901.nl

+31 (0)495 583500

t e c h n i c a l . s u p p o r t 
@frencken1901.nl
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