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Linoleum Dispersielijm  
 
 
Algemeen 
 
Oplosmiddelvrije linoleumlijm op basis van acrylaatdispersies volgens DIN EN 14259  
 
Toepassing 
 
Geschikt voor de verlijming van: 
   

- Linoleum vloerbedekkingen 
- Kurkment vloerbedekkingen 

 
Evenals voor: 
 

- Doorgenaaide vloerbedekking met jute-, synthetische of viltrugzijde 
- Geweven vloerbedekkingen 
- Naaldviltvloerbedekkingen   

 
op zuigende ondergronden binnenshuis.  
 
Bijzondere eigenschappen 
 
• Oplosmiddelvrij* 
• Zeer emissiearm **    
• Emissieklasse A+ volgens Frans recht 
• Geschikt voor bureaustoelwieltjes 
• Geschikt voor op vloerverwarming 
  
 
*    Oplosmiddelvrij volgens de definitie van de TRGS 610. 
**   Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in Emicode klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm en A+ 
volgens Frans recht. 

Technische gegevens 
 
Grondstofbasis:  Acrylaatdispersies 
Samenstelling:  Polyacrylaat-Polystyreen-dispersies, water, vernettings-, verdikkings- en 
  conserveringsmiddelen, ontschuimers, minerale vulstoffen, natuurlijke harsen. 
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Reinigingsmiddel:  Verse lijmrestanten kunnen met water verwijderd worden. 
Lijm opbrengen:  Met een getande lijmkam TKB B1 voor linoleum, kurkment, geweven en 

doorgenaaide vloerbedekkingen. 
   Met een getande lijmkam TKB B2 voor naaldvilt, geweven en doorgenaaide 

vloerbedekkingen met grove rugzijde structuur. 
Materiaalverbruik:  ca. 375 tot 425 gram/m², bij verlijming met lijmkam TKB B1. 
  ca. 450 tot 500 gram/m², bij verlijming met lijmkam TKB B2. 
  Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en de zuigende 

werking van de ondergrond. 
 
Wachttijd:  ca. 0 – 5 minuten. 
Inlegtijd:  ca. 15 minuten. 
Houdbaarheid:  Niet beneden +5°C, vorstgevoelig. 
   Circa 12 maanden bij kamertemperatuur. 
Emi-code:  EC 1 PLUS 
Giscode:  D1. 
 
Ondervloeren 
 
Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen 
volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de 
ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de 
hechting. 
 
Niet zuigende- en onvlakke ondervloeren dienen daarom voorzien te worden van een laag WAKOL 
egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, 
waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking in het lijmbed leggen en 
goed aanwrijven. Wanneer de lijmlaag een goede aanvangshechting toont, nogmaals goed 
aanwrijven. 
 
Bij zeer stugge kanten van de vloerbedekking dient de vloerbedekking verzwaard te worden tot de 
afbinding van de lijm is gerealiseerd. 
 
Naden in de linoleum vloerbedekking pas na 24 uur doorharding van de lijmlaag voegen/vullen. 
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ARBO en milieubescherming 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie 
zorgen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen of de 
huid, direct met veel water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na verwerking met water en 
zeep. Niet in afvalwater, riool of de bodem laten komen. 
 
Het product bevat isothiazolinone. Informatie voor allergische personen onder nummer +49 
(0)6331/8001-144. 
 
Afvalverwijdering 
 
Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Uitgeharde materiaalrestanten kunnen met het 
huisvuil afgevoerd worden.  
 
Belangrijk 
 
De opgegeven wacht- en inlegtijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65%. Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden. 
 
Verwerking niet onder + 15°C. Bij koud weer de vloe rbedekking en lijm tijdig laten acclimatiseren in de 
ruimte waar gewerkt gaat worden.  
 
Bij textielvloerbedekkingen met PUR- of PVC rugzijde dient WAKOL D 3320 eenzijdige lijm verwerkt te 
worden. 
 
In verband met de grote aantal verschillende vloerbedekkingen die in de markt verkrijgbaar zijn, 
adviseren wij eerst een proefverlijming uit te voeren. 
  
Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans 
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. 
 
Opmerking 
 
Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de 
omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt 
buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te 
verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven 
van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. 
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Bijzondere opmerking 
 
De actuele technisch merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl Met deze uitgave vervalt 
het eerdere technische merkblad. 
 
 
Uitgave: 09.12 
 
 

 


