
STIX A800 PREMIUM
UNIVERSELE DISPERSIE VLOERBEKLEDINGSLIJM

EIGENSCHAPPEN

- Voor alle types soepele vloerbekleding

- Makkelijk verwerkbaar en zeer lange open tijd

- Hoge afschuifsterkte en aanvangshechting

- Geschikt op alle types vloerverwarming

- Voor alle types soepele vloerbekleding

- Makkelijk verwerkbaar en zeer lange open tijd

- Hoge afschuifsterkte en aanvangshechting

- Geschikt op alle types vloerverwarming

PRODUCT

STIX A800 PREMIUM is een zeer breed toepasbare acrylaat

dispersie vloerlijm met een lange open tijd en een zeer hoge

afschuifsterkte. De vloerlijm is geschikt voor het leggen van

LVT, rubber, PVC en andere types soepele vloerbekleding.

De lijm beschikt over een hoge aanvangshechting en is

geschikt voor wand- en vloertoepassing.

STIX A800 PREMIUM heeft een zeer lage emissie, is

gecertificeerd volgens EC1+ en daardoor geschikt voor

toepassing in BREEAM en LEED projecten. 

TOEPASSING

STIX A800 PREMIUM is geschikt voor verlijming van o.a.:

- LVT in stroken en tegels

- Akoestisch linoleum

- Homogeen PVC

- Heterogeen compact en akoestisch PVC

- Alle soorten tapijt

- Panelen voor wandbescherming

- Linoleum in tegels en stroken**

- Wandpanelen in natte ruimtes**

** op basis van specifiek projectadvies Bostik.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidings-

middelen en scheuren.

Indien de ondervloer niet volledig vlak is, kan deze na

primering geëgaliseerd worden met een geschikte BOSTIK

egaline zoals de SL C350 UNIVERSAL of de SL C510 PRO. Zeer

poreuse ondergronden, zoals open dekvloeren, dienen

vooraf geprimerd te worden met een geschikte BOSTIK

primer zoals de GRIP A500 MULTI, zie desbetreffende TDS.

Applicatie en verbruik

Gebruik voor het aanbrengen van STIX A800 PREMIUM

steeds de juiste lijmkam volgens onderstaand overzicht.

Houdt de lijmkam onder een hoek van ca. 60 ° en breng de

lijm gelijmatig op. 

Soort bekleding Lijmkam Verbruik
- Dun met gladde

backing 

A4 200 - 250 g/m² 

- Normaal met

gladde backing

(PVC etc)

A2 250 - 300 g/m² 

- Normaal met

ruwe backing

B1 300 - 350 g/m² 

- Ruw loopvlak

(gevlochten

sisal ed.)

B2 350 - 400 g/m²

Om te voorkomen dat de lijm doortekent, is het bij dunne

vloerbekleding aan te raden de lijm na aanbrengen enigzins

vlak na te rollen.
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DROOGTIJD

Respecteer de aangegeven wachttijd, verlijm niet op een

nog natte lijmlaag. Plaats de bekleding na de wachttijd en

binnen de open tijd, als de lijm zijn volledige kleefkracht

heeft bereikt. Om luchtinsluiting te voorkomen adviseren

wij de bekleding direct én ca. 30 minuten na het aanbrengen

na te rollen.

Het lassen van evt naden kan pas plaatsvinden na gehele

doorharding van de lijm, ca. 24-48 uur na plaatsing van de

bekleding.

VLOERVERWARMING

STIX A800 PREMIUM is geschikt voor toepassing op

verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op

vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de

vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de

vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking

van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure

van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden

gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch

worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A800 PREMIUM is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

TECHNISCHE KENMERKEN

Product acrylaat dispersie

Consistentie pasta

Soortelijk gewicht ca. 1,40

Kleur ivoorkleurig

Wachttijd 10 à 15 min.

Wachttijd rubber ca. 5 min.

Open tijd ca. 60 min.

Open tijd rubber ca. 30 min.

Beloopbaar na ca. 12 uur

Volledig doorgehard na ca. 24 uur

Verbruik 250 - 400 gr/m2

Emissie certificering EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Verpakking Artikelnr. EAN code
emmer à 6 kg. 30615489 3549212484712
emmer à 12 kg. 30615977 3549212485856
emmer à 18 kg. 30615491 3549212484729

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


