
DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
 info@dl-chem.com - www.dl-chem.com Rev. 3, 25/09/20

1/2

PARACOL UNIVERSAL FLOORING

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

TECHNISCHE FICHE

       EIGENSCHAPPEN
• Veelzijdige dispersielijm voor flexibele vloerbekledingen van vinyl, PVC, linoleum, tapijt, 

kurk...
• Gebruiksklare pasta
• Watergebaseerd
• Zeer gemakkelijk aan te brengen
• Hecht krachtig en snel, ook aan ondoordringbare vloerbekledingen
• Bestand tegen afpelbelasting
• Onschadelijk voor de gezondheid van zowel gebruiker als eindgebruiker
• Oplosmiddelvrij
• Niet ontvlambaar

       TOEPASSINGEN
• Verlijmen van horizontale flexibele vloerbekledingen op absorberende en niet-absor-

berende ondergronden binnenshuis.
• Verlijmen van LVT (luxury vinyl tiles) en VCT (halfharde vinyl vloertegels).
• Verlijmen van homogene en heterogene PVC vloerbekledingen in banen.
• Verlijmen van linoleum.
• Verlijmen van tapijt. 
• Verlijmen van kurk.
• Geschikt voor vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.

TECHNISCHE GEGEVENS
Basis Acrylaatdispersie

Consistentie Pasta

Kleur Wit

Soortelijk gewicht 1,24 g/cm³

Verwerkingstemperatuur 15°C - 35°C

Wachttijd 20 min.

Open tijd 40 min.

Beloopbaar Na 24 uur

Ingebruikname Na 72 uur

Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C 12 maanden

VERPAKKING
Emmer 6 kg* - 60 emmers/pallet - *Na uitloop van huidige stock, daarna enkel nog beschikbaar op bestelling per volle batch

Emmer 14 kg - 33 emmers/pallet 

VERWERKING
Voorbereiding
• De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen.... zijn.
• De ondergrond moet druk- en vormvast zijn.
• Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften. In functie van de ondergrond, 

vloerbedekking en belasting dienen een geschikte primer zoals DL Egaline Primer en een egalisatielaag zoals DL Egaline 
worden gebruikt, zeker bij een niet-zuigende ondergrond. De egalisatielaag moet minstens 2 mm dik aangebracht worden. 
Primer en egalisatielaag goed laten uitdrogen.
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présent-
ant un risque de toxicité par inha-
lation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions).

Deze fi che vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of 
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbe-
paalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Keuze lijmkam

Type vloerbekleding Vertanding lijmkam Verbruik

Vloerbekleding met effen rug A1 +- 240 g/m²

Vloerbekleding met oneffen rug A2 +- 285 g/m²

Vloerbekleding met ruwe rug B2 +- 350 g/m²

Aanbrengen

Op absorberende ondergronden: de halfnatte verlijmingsmethode
• De lijm gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond met behulp van een geschikte lijmkam. Niet meer lijm uitstrijken  

dan binnen de open tijd (40 minuten) kan ingelegd worden.
• Leg de vloerbekleding na een korte wachttijd van 20 minuten. Is de lijmril oppervlakkig opgedroogd, dan is de tack nog 

zeer gering.
• Wrijf na het aanbrengen het volle vlak van de voerbekleding aan, om te zorgen dat de lijm aan de rugzijde goed wordt 

verdeeld en dat er geen lucht onder de vloerbedekking wordt ingesloten. Kopse kanten, oneffen naden en eventuele 
vervormingen in de vloerbedekking verzwaren of tegenwalsen.

• 20 minuten na het aanbrengen nogmaals de hele vloerbekleding aanwrijven, vooral bij de naden en de kanten.

Op niet-absorberende ondergronden: de contactverlijmingsmethode
• De vloerbedekking nat inleggen en aanwrijven. 
• De vloerbedekking direct terugslaan en de rug van de vloerbedekking en de ondergrond laten afl uchten tot na meer dan 

20 minuten wanneer een vloeibare tack optreedt (vingertoptest). 
• De vloerbedekking opnieuw inleggen, aanwalsen en aanwrijven.

Wachttijd en open tijd kunnen variëren afhankelijk van temperatuur, relatieve vochtigheid en zuiging van ondergrond. De tijden 
zullen korter zijn bij hogere temperaturen, lagere vochtigheid. De tijden zullen langer zijn bij lagere temperaturen, hogere vochtig-
heid en ondergronden met geringe zuiging.

Reinigen
• Niet uitgeharde lijm: met water van vloerbekleding, gereedschap en handen verwijderen.
• Uitgeharde lijm: met alcohol of een geschikt oplosmiddel verwijderen. 

VEILIGHEID
Gelieve de veiligheidsfi che te raadplegen op www.dl-chem.com.

BEPERKINGEN
• Niet aanbrengen op ondergronden die niet beschermd zijn tegen eventueel opstijgend vocht.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
EC1+

EUCOCHEM bv  |  Esperantolaan 13/7  |  3300 Tienen  |  België  |  office@eucochem.com  |  www.eucochem.com  |  Tel.+32 16 81 11 52 EUCOCHEM BV - OFFICIAL DL-CHEMICALS DEALER 


