MONTAGEGIDS
Vloeren leggen met STAUF producten

”Een goed bedrijf dat wil blijven bestaan, moet jong, dynamisch
en flexibel blijven en elke dag nieuwe creatieve ideeën ontwikkelen.”
Dr. Werner Stauf
(1900–1987)
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Systeemopbouw

Linoleum

LINOLEUM

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

LINOLEUM
TOP BEKLEDING

STAUF D 8
LIJM VOOR LINOLEUM EN TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Linoleum

LINOLEUM

CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

LINOLEUM
TOP BEKLEDING

STAUF D 8
LIJM VOOR LINOLEUM EN TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

LVT/PVC designvloer

LVT/PVC DESIGNVLOER

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

LVT/PVC DESIGNVLOER
TOP BEKLEDING

STAUF D 50
VEZELVERSTERKTE
PVC LIJM VOOR DESIGNVLOER

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

LVT/PVC designvloer

LVT/PVC DESIGNVLOER

CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

LVT/PVC DESIGNVLOER
TOP BEKLEDING

STAUF D 50
VEZELVERSTERKTE
PVC LIJM VOOR DESIGNVLOER

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Tapijttegels

TAPIJTTEGELS

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

TAPIJTTEGELS
TOP BEKLEDING

STAUF CT FIX
FIXATIE

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Tapijttegels

TAPIJTTEGELS

CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

TAPIJTTEGELS
TOP BEKLEDING

STAUF CT FIX
FIXATIE

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Textiele vloerbedekkingen

TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
TOP BEKLEDING

STAUF D 11
LIJM VOOR TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Textiele vloerbedekkingen

TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
TOP BEKLEDING

STAUF D 11
LIJM VOOR TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Massieve planken

MASSIEVE PLANKEN

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

MASSIEVE PLANKEN
TOP BEKLEDING

STAUF SPU 570
PARKETLIJM

STAUF XP 40
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Massieve planken

MASSIEVE PLANKEN

CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

MASSIEVE PLANKEN
TOP BEKLEDING

STAUF SPU 570
PARKETLIJM

STAUF XP 40
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Mozaïek- en hoogkant parket

MOZAÏEK- EN
HOOGKANT PARKET

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

MOZAÏEK- OF
HOOGKANT PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF PUK 446
2-K PARKETLIJM

STAUF XP 40
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Mozaïek- en hoogkant parket

MOZAÏEK- EN HOOGKANT PARKET
CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

MOZAÏEK- OF
HOOGKANT PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF PUK 446
2-K PARKETLIJM

STAUF XP 40
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Meerlaags parket

MEERLAAGS PARKET

CEMENT, VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, DUURZAAM DROOG

MEERLAAGS PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF SMP 930
PARKETLIJM

STAUF XP 20
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
DUURZAAM DROOG

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.

STAUF MONTAGEGIDS

15

Systeemopbouw

Meerlaags parket

MEERLAAGS PARKET

CEMENT DEKVLOER: VOLGENS DE NORMEN, NIEUW, RESTVOCHT,
ZONDER VLOERVERWARMING

MEERLAAGS PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF SMP 930
PARKETLIJM

STAUF XP 20
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER
RESTVOCHT TOT MAX. 5 CM-%

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Cement dekvloer – ongelijk

CEMENT DEKVLOER – ONGELIJK
MASSIEVE PLANKEN
TOP BEKLEDING

STAUF SPU 570
PARKETLIJM

STAUF XP 40
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:3 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CEMENT DEKVLOER – ONGELIJK

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Cement dekvloer – verzand

CEMENT DEKVLOER – VERZAND
MOZAÏEK- OF
INDUSTRIEEL PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF PUK 446
2-K PARKETLIJM

STAUF POLYESTERVLIES
ONTKOPPELINGSVLIES

STAUF XP 20
EGALISEER- EN UITVULMASSA

PR OD UCTE

N

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND

PAGI NA
24–27

DAMPWERENDE PRIMER

CEMENT DEKVLOER – STERK SCHUREND
Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Calciumsulfaat (anhydriet) dekvloer – slecht absorberend

CALCIUMSULFAAT (ANHYDRIET)
DEKVLOER – SLECHT ABSORBEREND
TEXTIELE VLOERBEDEKKINGEN
TOP BEKLEDING

STAUF D 11
LIJM VOOR TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:1 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

CALCIUMSULFAAT (ANHYDRIET)
DEKVLOER – SLECHT ABSORBEREND

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Beton – met verhoogd restvocht

BETON – MET VERHOOGD RESTVOCHT
MOZAÏEK- OF
INDUSTRIEEL PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF PUK 446
2-K PARKETLIJM

STAUF XP 20
EGALISEER- EN UITVULMASSA

2x STAUF VEP 195 +
KWARTSZAND
DAMPWERENDE PRIMER

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

BETON – MET VERHOOGD RESTVOCHT

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Houten ondergrond – ongelijk

HOUTEN ONDERGROND – ONGELIJK
LINOLEUM
TOP BEKLEDING

STAUF
RANDISOLATIESTRIPS
STAUF D 8
LIJM VOOR LINOLEUM EN TEXTIELEN VLOEREN

STAUF XP 10
INCL. VERSTERKINGSVEZELS
EGALISEER- EN
UITVULMASSA

STAUF D 54
1:1 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N

STAUF TURBO FIX

PAGI NA
24–27

REPARATIEVULMIDDEL

HOUTEN ONDERGROND – ONGELIJK
Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Spaanplaat V 100 (E1) en OSB-legplaten – ongelijk

SPAANPLAAT V 100 (E1) EN
OSB-LEGPLATEN – ONGELIJK
MEERLAAGS PARKET
TOP BEKLEDING

STAUF SMP 930
PARKETLIJM

STAUF XP 10
INCL. VERSTERKINGSVEZELS
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF D 54
1:1 VERDUND MET WATER
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR

OD UCTE N
PAGI NA
24–27

SPAANPLAAT V 100 (E1) EN
OSB-LEGPLATEN – ONGELIJK

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Tegelvloer

TEGELVLOER
LVT/PVC DESIGNVLOER
TOP BEKLEDING

STAUF D 50
VEZELVERSTERKTE
PVC LIJM VOOR DESIGNVLOER

STAUF TURBO FIX
REPARATIEVULMIDDEL

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

PR OD UCTE
PAGI NA
24–27

STAUF VDP 160

N

LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

TEGELVLOER

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Systeemopbouw

Gietasfalt

GIETASFALT
TAPIJTTEGELS
TOP BEKLEDING

STAUF CT FIX
FIXATIE

STAUF XP 10
EGALISEER- EN UITVULMASSA

STAUF VDP 160
LIJM- EN PRIMERCONCENTRAAT

PR OD UCTE
PAGI NA
24–27

N

GIETASFALT

Belangrijke informatie:
Voor vragen en suggesties kan u contact opnemen met STAUF Klebstoffwerk GmbH
www.stauf.de
+49 2739 301-0
+49 2739 301-200
info@stauf.de
Andere combinaties zijn mogelijk in overleg met STAUF.
Dit systeem en de keuze van de producten moeten als niet bindend beschouwd worden, omdat we geen invloed hebben op de plaatsing en de plaatsingsvoorwaarden lokaal verschillend zijn. Er kunnen daarom geen claims ontstaan uit deze informatie. Hetzelfde geldt voor de gratis en vrijblijvende commerciële en technische adviezen. Wij adviseren u daarom voldoende tests uit te voeren en zelf vast te stellen of het product voor het beoogde gebruik bedoeld is.
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Producten

Voorbereiding van de ondergrond

D 54 DISPERSIE

VEP 195 EPOXYHARS

Hechting en priming met een zeer laag
verbruik. Brede toepassing op de vloeren,
wanden en plafonds in het interieur. Zorgt
voor een stofvrije, gelijkmatig opname bij
sterk zuigende ondergronden.

Dampwerende primer voor een veilige basis
van zeer vochtige ondergronden. Inzetbaar
op vrijwel alle poreuze, absorberende en
ondoordringbare ondergronden. Ideaal voor
zwaar belaste oppervlakken.

BIJZONDERE KENMERKEN

 Zeer efficiënt
 Verdunbaar
 Eenvoudig aan te brengen
 Korte droogtijd
 Bindt reststof
 Vormt een hechting op gladde,
dichte ondergronden
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D1
 Zeer lage emissie
ARTIKELNR.

131030

VERPAKKINGSFORMATEN

5 en 10 kg bus

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Absorberende en poreuze
ondergronden, bijv.
spatalmassa's, cement en
calciumsulfaat dekvloeren, beton
 Minder absorberende en dichte
ondergronden, bijv. geschuurd
gietasfalt, keramiek, steen
 Primer voor egalisatie
VERBRUIK

Ø 125 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 80 m2 (puur)

BIJZONDERE KENMERKEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Probleemloos bij oude oppervlakken  Priming onder reactieharslijmen
 Universeel geschikt
zoals SPU-, SMP-, PUK-lijmen
 Zeer goede hechting
 Oude ondergronden zoals
 Zeer goede penetratie
waterdichte plamuurresten,
 Watervrij
PAH-sanering
 Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1
 Vochtgevoelige ondergronden
 Zeer lage emissie – PLUS
zoals magnesiumoxide en
steenhouten dekvloeren
 En veel meer
ARTIKELNR.

116120

VERPAKKINGSFORMATEN

3 en 10 kg Houten
plafond

VERBRUIK

REIKWIJDTE

Ø 400 g/m2 1. Laag Ø 25 m2 (10 kg)
Ø 250 g/m2 2. Laag Ø 40 m2 (10 kg)

VDP 160 DISPERSIE

KWARTSZAND

Zeer efficiënt hecht- en primerconcentraat
met een breed scala van toepassingen en
vochtremmend effect voor gebruik op onverwarmde cementestriken tot een restvochtgehalte van 3 CM-%.

Voor het instrooien van reactieve hars primers of voor het aanlengen van egaline.
Korrelgrootte van 0,4–0,8 mm.

BIJZONDERE KENMERKEN

 Uitermate efficiënt
 Sneldrogend
 Eenvoudig aan te brengen
 Zonder schuren te gebruiken
 Vormt een hechting op gladde,
dichte ondergronden
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D1

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Absorberende en poreuze
ondergronden, bijv.
spatalmassa's, cement en
calciumsulfaat dekvloeren, beton
 Minder absorberende en dichte
ondergronden, bijv. geschuurd
gietasfalt, keramiek, steen
 Primer voor egalisatie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Instrooien van reactieve hars primers en scheuren,
die met giethars gevuld worden
 Aanlengen van egaline

ARTIKELNR.

VERPAKKINGSFORMATEN

VERBRUIK

REIKWIJDTE

ARTIKELNR.

VERPAKKINGSFORMATEN

VERBRUIK

111130

10 kg bus

Ø 125 g/m2 1. Laag

Ø 80 m2

113200

Foliezak van 25 kg

Ø 2,5–3 kg bij instrooien
Tot 12 kg op 25 kg vulmiddel

VERSTERKINGSVEZELS

RANDISOLATIESTRIPS

Ter versterking van egalisatiemiddelen. Door
de verwerking van STAUF-versterkingsvezels
wordt de buigsterkte van het vulmiddel
verhoogd. Kunststof emmer van 0,25 kg.

Randisolatiestrip, breedte 50 mm zelfklevende randisolatiestrip, 50 mm hoog / 5 mm
dik, vervaardigd van polyethyleenschuim.

ARTIKELNR.

110150

ARTIKELNR.

110310

STAUF MONTAGEGIDS
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Producten

Voorbereiding van de ondergrond

XP 10 CEMENT

XP 20 CEMENT

Voordelig, zelfnivellerend vulmiddel onder
vloerbedekkingen en meerlaags parket.
Voor laagdiktes tot 10 mm in één bewerking.
Voor normale belasting in woon- en zakelijke
toepassingen, bijv. in woonhuizen en kantoorgebouwen.

Egaliseer- en nivelleermiddel onder parket
en vloerbedekkingen. Voor laagdiktes tot 20
mm in één bewerking. Voor hoge belasting
in huishoudelijke, commerciële en industriële
toepassingen.

BIJZONDERE KENMERKEN

 Zeer efficiënt
 Verpompbaar
 Zeer goede uitvloei
 Zeer goed schuurbaar
 Goede hechting
 Spanningsverlagend
 Chromaatarm – GISCODE ZP 1
 Zeer lage emissie – PLUS
ARTIKELNR.

133040

VERPAKKINGSFORMATEN

Zak van 25 kg

VERPAKKINGSFORMATEN

Zak van 25 kg

VERBRUIK

Ø 1.500 g/m2
per mm laagdikte

TURBO FIX CEMENT
De vaste oplossing die oneffenheden op
bijna alle oppervlakken kan compenseren
dankzij een breed spectrum aan toepassingen en de beste eigenschappen. Het
reparatievulmiddel heeft een goede hechting
op verschillende materialen en kan ook zeer
dun worden aangebracht.

VERPAKKINGSFORMATEN

Zak van 25 kg

ARTIKELNR.

133030

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Voor het leggen van parket zoals
massief parket, multiplex parket
 Voor het leggen van textielen
en elastische vloerbedekkingen
zoals textiele vloerbedekking,
linoleum, PVC-/CVvloerbedekking

Stofarm zelfnivellerend nivelleer- en
egaliseermiddel onder alle vloerbedekkingen.
Voor laagdiktes tot 40 mm in één bewerking.
Zeer goed vloeiend. Voor vloeren met hoge
slijtage in huishoudelijke, commerciële en
industriële toepassingen.

BIJZONDERE KENMERKEN

ARTIKELNR.

VERBRUIK

Ø 1.500 g/m2
per mm laagdikte

BIJZONDERE KENMERKEN

 Productief
 Verpompbaar
 Goede hechting
 Spanningsverlagend
 Goed schuurbaar
 Erg absorberend
 Zeer goede uitvloei
 Chromaatarm – GISCODE ZP 1
 Zeer lage emissie - PLUS

XP 40 CEMENT

 Stofarm
 Laagdikte van 0,5–40 mm
 Zeer hoge hechting
 Sneldrogend
 Soepel te verwerken
 Spanningsverlagend
 Verpompbaar
 Chromaatarm – GISCODE ZP 1
 Zeer lage emissie – PLUS

133020

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Voor het leggen van textielen
en elastische vloerbedekkingen
zoals textiele vloerbedekking,
linoleum, PVC-/CVvloerbedekking
 Voor het daaropvolgend leggen
van meerlaags parket

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Voor het leggen van parket zoals
massief parket, multiplex parket
 Voor het leggen van textielen
en elastische vloerbedekkingen
zoals textiele vloerbedekking,
linoleum, PVC-/ CVvloerbedekking
 Voor het leggen van houten
planken

VERBRUIK

Ø 1.500 g/m2
per mm laagdikte

BIJZONDERE KENMERKEN

 Zeer snel drogend
 Snel legklaar
 Soepel te verwerken
 Zeer fijnkorrelig
 Tot nul uittrekbaar
 Opnieuw plamuren oude
gebruikslagen mogelijk
 Hoge hechting, maar toch
uiterst flexibel
 Chromaatarm – GISCODE ZP 1
 Zeer lage emissie – PLUS
ARTIKELNR.

VERPAKKINGSFORMATEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Op steen, keramiek, terrazzo,
tegels
 Op metalen ondergronden, bijv.
geribd plaatstaal
 Op spaanplaat V100 (E1),
OSB-platen etc.

VERBRUIK

133250
4,5 kg papieren zak
Ø 1.100 g/m2
135000 (Set) 2 x 4,5 kg papieren zak & toebehoren per mm laagdikte
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Parketlijmen

SPU 570

SMP 930

POLYURETHAAN OP BASIS VAN SILAN

Het ecologisch lijmen van extreme massieve
planken en beschermen tegen restvocht.
Geschikt voor alle gebruikelijke parketsoorten. Houdt vooral zeer grote formaten in
vorm. De juiste hoeveelheid elasticiteit zorgt
voor een veilige verbinding met de grond.
BIJZONDERE KENMERKEN

 Zeer goede maatvastheid van grote,
houten oppervlakken
 Harde lijm (ISO 17178)
 Zeer hoge afschuifsterkte
 Reguleert oplopend restvocht
 Zeer goed smeerbaar
 Zeer goede lijmranden
 Isocyanaatvrij
 Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
 Zeer lage emissie – PLUS
 Zonder herkenningstekens
ARTIKELNR.

126180

VERPAKKINGSFORMATEN

18 kg emmer

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Massieve planken (10:1 en breder!)
 Lamparket
 Massief parket
Ook geschikt voor:
 Industrieel parket
 Meerlagig parket
 Mozaïekparket
 Gefineerde vloerbedekkingen
volgens de vrijlating van de
fabrikant
VERBRUIK

Ø 1.000–
1.900 g/m2

PUK 446

REIKWIJDTE

Ø 10–18 m2

2-K POLYURETHAAN

Dankzij de harde elastische lijmrillen en
de zeer goede lijmeigenschappen biedt de
STAUF PUK 446 een hoge veiligheid voor
vele parketsoorten en lastige oppervlakken.
Ook geschikt voor het verlijmen van alle
gangbare soorten parket op verschillende
ondergronden.
BIJZONDERE KENMERKEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Universeel toepasbaar
 Lange verwerkingstijd
 Harde lijm (ISO 17178)
 Snel uithardend
 Zeer hoge afschuifsterkte
 Zeer goed smeerbaar
 Zeer goede lijmranden
 Oplosmiddelvrij – GISCODE RU 1
 Zeer lage emissie – PLUS

 Lamparket
 Massief parket
 Industrieel parket
 Mozaïekparket
 Massieve planken

ARTIKELNR.

124220

VERPAKKINGSFORMATEN

8,9 kg emmer

Ook geschikt voor:
 Meerlagig parket
 Gefineerde vloerbedekkingen
volgens de vrijlating van de fabrikant
VERBRUIK

Ø 1.100–
1.600 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 6–8 m2

SILAAN-GEMODIFICEERDE POLYMEREN

Massief en meerlaags parket rendabel
lijmen. Door zijn evenwichtige elasticiteit
is SMP 930 in het bijzonder geschikt
voor verlijmingen die de ondergrond niet
beschadigen.

BIJZONDERE KENMERKEN

 Tijdwinst door primer-vrij werk
 Hard-elastische lijm (ISO 17178)
 Spanningsverlagend
 Snelle sterkte-ontwikkeling
 Zeer goed smeerbaar
 Goede lijmranden
 Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
 Zeer lage emissie – PLUS
 Zonder herkenningstekens

ARTIKELNR.

125140

VERPAKKINGSFORMATEN

18 kg emmer

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Massieve planken (tot max. 7:1)
 Massief parket
 Meerlagig parket
Ook geschikt voor:
 Industrieel parket
vanaf 16 mm dik
 Mozaïekparket

VERBRUIK

Ø 1.050–
1.300 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 14–17 m2

STAUF MONTAGEGIDS

27

Producten

Vloerbedekkingslijmen

D 50 DISPERSIE

D 8 DISPERSIE

Vezelversterkte PVC lijm voor design en textiel vloeren voor hoge eindsterkte. De vaste
lijm in combinatie met duurzame vezels
produceert een zeer hoge afschuifsterkte.
Dit vermindert naadkrimp en vervorming in
pvc-designvloeren.

Linoleum- en textielvloerbedekkingen
tijdsbesparend en vormstabiel lijmen. STAUF
D 8 vermindert de krimp van linoleum- en
textielvloeren door een harde elastische lijm.
Zijn goede aanvangshechting maakt het
leggen van hardnekkige vloeren eenvoudiger.

BIJZONDERE KENMERKEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Zeer laag verbruik
 Zeer goede hechting
 Zeer goed smeerbaar
 Natte lijm
 Hoge eindsterkte van de vloer
door vezelversterking
 Hoge weerstand
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
 Zeer lage emissie – PLUS

 PVC designvloer
 PVC homogeen/heterogeen
 Quartz vinyltegels
 CV-vloeren

ARTIKELNR.

141060

VERPAKKINGSFORMATEN

14 kg emmer

Ook geschikt voor:
 Tapijten met synthetische
dubbele ruggen
 Tufting met geweven of
schuimrug
VERBRUIK

Ø 295 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 47 m2

VERBRUIK

Ø 400 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 35 m2

De zeer goede initiële hechting van STAUF
D 11 vergemakkelijkt het leggen van de
textielvloer. De harde lijmril vermindert
naadkrimp bij vloerbedekkingen met een
lage maatvastheid. Met name geschikt voor
naaldvilt en Kugelgarn® op plaatsen die
worden blootgesteld aan hoge belastingen.

De STAUF CT FIX universele fixatie is met
name geschikt voor de bevestiging van cven textielvloerbedekkingen in woonruimten
en SL-tapijttegels in objecten. Hij kan met
water worden losgemaakt. Daarom is hij
uitermate geschikt voor objecten die vaak
worden gerenoveerd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Kugelgarn®
 Naaldvilt
 Tapijten met synthetische
dubbele ruggen
 Tufting met geweven of schuimrug
 Geweven tapijt, kokos/sisal met latex
 Textielen sportvloeren
Ook geschikt voor:
 CV-vloeren

VERPAKKINGSFORMATEN

14 kg emmer

VERPAKKINGSFORMATEN

14 kg emmer

Ook geschikt voor:
 Kugelgarn®
 Tapijten met synthetische
dubbele ruggen

CT FIX DISPERSIE

BIJZONDERE KENMERKEN

ARTIKELNR.

ARTIKELNR.

141360

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Linoleum in vellen/tegels tot
4 mm dikte
 Naaldvilt

D 11 DISPERSIE

 Optimale legtijd
 Zeer goede hechting
 Vermindert naadkrimp
 Natte lijm
 Snel uithardend
 Hoge maatvastheid
 Zeer goed smeerbaar
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
 Zeer lage emissie – PLUS
141250

BIJZONDERE KENMERKEN

 Sneldrogend en dus tijdbesparend
 Zeer goede hechting
 Weerstand tegen veroudering
 Hoge maatvastheid
 Zeer goed smeerbaar
 Natte lijm
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
 Zeer lage emissie

VERBRUIK

REIKWIJDTE

Ø 325–400 g/m2 Ø 35-43 m2

BIJZONDERE KENMERKEN

 Laag verbruik
 Vloer gemakkelijk opnieuw te
gebruiken
 Geschikt voor vele soorten vloeren
 Permanent hechtende lijmlaag
 Zeer gemakkelijk te rollen
 Zeer goede hechting
 Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
 Zeer lage emissie
ARTIKELNR.

141120

VERPAKKINGSFORMATEN

5 kg jerrycan
25 kg jerrycan

TOEPASSINGSGEBIEDEN

 Vaak te renoveren locaties,
bijv. (huur)woningen, hotels, etc.
 CV-vloeren
 PVC-vloeren
 Tufting met geweven of
schuimrug
Ook geschikt voor:
 Zelfleggende tapijttegels
VERBRUIK

Ø 100 g/m2

REIKWIJDTE

Ø 50 m2
Ø 250 m2
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Productoverzicht en -eigenschappen

Voorbereiding van de ondergrond

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Houtondervloeren
(Parket, planken)

Spaanplaat V100 (E1),
OSB-vloerdelen

Ongecoate
gipsvezelplaten

















STAUF XP 10













STAUF XP 20











STAUF XP 40

























Primen
Egaliseren, plamuren,
nivelleren

STAUF VDP 160

STAUF TURBO FIX
Isolatie-onderlaag
Versterkingsvezels

Steen, keramiek,
terrazzo, tegels

Beton





Geschuurd
gietasfalt

Calciumsulfaatestrik,
Calciumsulfaat-vloeiestrik





Magnesiet- en
steenhoutestrik

Cementestriken

STAUF VEP 195





STAUF D 54

Versterken,
dempen




STAUF-vulmiddelen

PRODUCTOVERZICHT EN -EIGENSCHAPPEN

































































Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.
Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

Priming

Droogtijd

Verwerkingstijd

Restvocht

ca. 16–72 uur

30–45 Min.

5,0 CM%

ca. 1–15 uur

–

–

ca. 1 uur–15 uur

–

3,0 CM%

Beloopbaar

Legklaar

STAUF XP 10

ca. 3 uur

STAUF XP 20
STAUF XP 40

STAUF VEP 195
STAUF D 54
STAUF VDP 160

Vulmiddel

STAUF TURBO FIX

Opslag- en transportvoorwaarde

Houdbaarheid

Kleur

–

12 maanden

felgeel (gemengd)

vorstvrij

12 maanden

wit

vorstvrij

12 maanden

crème

Laagdikte
mm

Opslag- en transportvoorwaarde

Houdbaarheid

Belasting

min. 24 uur

1–10

droog

9 maanden

normaal

ca. 2 uur

min. 16 uur

1–20

droog

9 maanden

hoog

ca. 2 uur

min. 12 uur
text./elast. Vloerbedekkingen
ca. 1 uur
Parket en kurk
ca. 12 uur

0,5–40

droog

9 maanden

zeer hoog

0-5

droog

6 maanden

zeer hoog

ca. 20–30 min.

Het spreekt voor zich dat de onderhavige korte productbeschrijvingen van onze producten niet volledig kunnen zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een
luchtvochtigheid van 65%.

Ultieme prestaties op de vloer.
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Productoverzicht en -eigenschappen

Parketlijmen

PARKETLIJMEN

Reactiehars

o

m

o

m

o

m

o

m

o

Laminaatvloeren

Houten vloerbedekkingen RE en WE

Lamparket, ruw volgens DIN EN
13227
tot 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik

Lamparketvloer volgens DIN EN
13227

Mozaïekparketvloer volgens DIN
EN 13488

Staafparket volgens DIN EN 13226
max. 75 x 600 mm, minstens 14
mm dik

Staafparket volgens DIN EN 13226

Industrieel parket
(Dikte < 16 mm)

Industrieel parket volgens
DIN EN 14761 (min. dikte = 16 mm)

Meerlaags parket, enkele staven,
volgens DIN EN 13489

Meerlaags parket, enkele staven volgens DIN EN 13489 max. 70 x 600 mm

Massieve planken

Meerlaags parket
volgens DIN EN 13489

PRODUCTOVERZICHT EN -EIGENSCHAPPEN

m

STAUF SPU 570

             

STAUF SMP 930

    

STAUF PUK 446

               

o = zonder oppervlaktebehandeling
m = met oppervlaktebehandeling



     

 Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.
 Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen Product met beperkingen
geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

Legtijd

Belastbaarheid

Houdbaarheid

Kleur

Schuurbaarheid

STAUF SPU 570

Reactieharslijmen

ca. 20 min.

na ca. 24 uur

12 maanden

lichtbruin

na ca. 24 uur

STAUF SMP 930

ca. 30 min.

na ca. 48 uur

12 maanden

beige

na ca. 24 uur

STAUF PUK 446

45–60 Min.

na ca. 24–48 uur

9 maanden

beige

na ca. 24 uur

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.
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Productoverzicht en -eigenschappen

Vloerbedekkingslijmen

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN




STAUF CT FIX













Verschillende sportvloeren,
bijv. in tennishallen





Linoleum in banen/tegels
tot 4 mm dikte





Cv-vloeren

STAUF D 11



Pvc-designvloeren



Pvc-homogeen/heterogeen,
Quartz-vinyltegels

STAUF D 8

Zelfleggende tapijttegels



Geweven tapijt, kokos/sisal
met latex



Kugelgarn®

Tufting met vliesof schuimrug

STAUF D 50

Naaldvilt

Tapijten met
synthetische dubbele ruggen
Fixatie

Lijmen voor vloerbedekking

PRODUCTOVERZICHT EN -EIGENSCHAPPEN


















Product zeer geschikt of aanbevolen, technische gegevensblad in acht nemen.
Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

Vloerbedekkingslijmen
STAUF D 50

Legtijd

Belastbaarheid

Luchttijd

Verwerkingstijd

Houdbaarheid

Kleur

5–20 min.

na ca. 24 uur

5–10 min.

–

9 maanden

crème

STAUF D 8

5–15 min.

na ca. 24 uur

0–10 min.

–

9 maanden

crème

STAUF D 11

10–20 min.

na ca. 24 uur

5–15 min.

–

9 maanden

crème

Legtijd

Belastbaarheid

Luchttijd

Toepassing

Houdbaarheid

Kleur

Textiele vloerbedekkingen: 10–15 min.
Elastische vloerbedekkingen:
20–30 min.
SL-tegels: tot 4 uur

na ca. 24 uur

ca. 10–45 min.

universeel

9 maanden

wit

Bevestigingen

STAUF CT FIX

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.
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Testvereisten

Parket- en vloerleggers

TESTVEREISTEN
PARKET- EN VLOERLEGGERS

Vochtigheid:
Controleer voordat de vloer wordt gelegd of de ondergrond droog genoeg is (bijv. Cement dekvloer 2,0
CM%, cement dekvloer met vloerverwarming met warm water 1,8 CM%, calciumsulfaat dekvloer 0,5 CM%,
calciumsulfaat dekvloer met vloerverwarming met warm water 0,3 CM%). De test wordt uitgevoerd met
een CM-apparaat, oriënterende metingen kunnen elektronisch worden uitgevoerd. Daarnaast kan ook de
KRL-methode worden uitgevoerd.
Oppervlakteweerstand:
De sterkte van de oppervlakken van minerale dekvloeren wordt gecontroleerd door middel van de krasproef
(Ri-Ri-apparaat). Er mogen geen diepe krassen of grote schilfers ontstaan bij het krassen, vooral niet op de
kruispunten van de kraslijnen. De dekvloer mag niet krijten of schuren. Dit kan worden gecontroleerd met
een staalborstel. Door erop te tikken met de hamer (hamertest) kunnen oppervlakkige inhomogeniteiten in
de vorm van "harde schillen" (gesinterde lagen) worden gedetecteerd. De dekvloeren moeten een homogene structuur met een gelijkmatige sterkte hebben.
Vlakheid:
Vereisten voor de vlakheid van de ondergrond en testspecificaties worden gespecificeerd in DIN 18202 "Toleranties in de bouw; structuren". Voor ondervloeren geldt tabel 3, regel 3 en voor verhoogde vereisten voor
vlakheid is regel 4 van toepassing. De test wordt uitgevoerd met een richtlat en meetwig. Het aanhouden
van de toleranties uit DIN 18202 garandeert niet dat de ondervloer gelijkmatig genoeg is voor de gekozen
vloerbedekking. Informatie van de fabrikant (vloerbedekking en legmateriaal) of de aanbestedende locatie
moet in acht worden genomen.
Absorptievermogen:
Voor het leggen van vloerbedekkingen met dispersielijmen en veel primers op waterbasis, moet de ondergrond voldoende en gelijkmatig absorberend zijn. Voor textiel- en elastische vloerbedekkingen wordt dit
bereikt door de ondergrond te gronden en te plamuren. Als parket rechtstreeks moet worden verlijmd met
de dekvloer met een dispersielijm, dan moet de dekvloer al voldoende en gelijkmatig absorberend zijn. In dit
geval moet de absorptie van de ondergrond worden getest, bijvoorbeeld met de waterdruppeltest.
Scheurvrij:
Het oppervlak van de ondergrond moet visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van scheuren.
Eventueel aanwezige scheuren moeten onder drukcontact worden gesloten.
Hoogte tot aangrenzende bouwdelen:
De hoogte van de oppervlakken van aangrenzende componenten – bijv. naar aangrenzende ruimtes of
naar deurrails – moet worden gecontroleerd. Voor barrièrevrij bouwen volgens DIN EN 18040 mag het
hoogteverschil met vloerbedekking maximaal 1,5 mm. Voor werkplekken geldt volgens BGR 181 een maximale hoogteverschuiving van 4 mm. Voor andere plaatsen is geen maximale waarde opgegeven.
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Testvereisten

Parket- en vloerleggers

TESTVEREISTEN
PARKET- EN VLOERLEGGERS

Uitzetvoegen en schijnvoegen:
Er moet visueel worden gecontroleerd of de voegen gelijkmatig breed, recht lopen en functioneel zijn. Uitzetvoegen mogen niet worden gesloten. Ze moeten in dezelfde breedte in de vloerbedekking worden opgenomen. Schijnvoegen, ook wel "snijvoegen", "werkvoegen" of "schulpen" genoemd, moeten als scheuren
worden behandeld.
Randisolatiestrips:
De aanwezigheid van een uitstekende randisolatiestrip op de dekvloer moet gecontroleerd worden die
zorgt voor een voeg bij aan alle oplopende en aangrenzende bouwdelen.
Ondergrondtemperatuur:
De temperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 15 °C. Voor verwarmde vloerconstructies moet
deze 3 dagen vóór het leggen en 7 dagen daarna tussen 18 en 22 °C liggen.
Temperatuur- en luchtomstandigheden in de kamer:
De kamertemperatuur en de relatieve vochtigheid van de kamer moeten worden gecontroleerd. De kamertemperatuur moet minimaal 18 °C zijn, de relatieve vochtigheid moet bij voorkeur tussen 40% en 65% liggen, maar mag niet hoger zijn dan 75%. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat aan deze voorwaarden
wordt voldaan ten minste 3 dagen vóór, tijdens en 7 dagen na het leggen.
Vloerverwarming:
Voor minerale dekvloeren met warmwatervloerverwarming moeten speciale meetpunten voor CM-vochtigheidsmeting worden aangebracht door de vloerlegger. Via deze punten kan ook de vochtmeting volgens de
KRL-methode worden uitgevoerd. Voor nieuw gemaakte verwarmde dekvloeren moet er een protocol zijn
voor functionele en uithardende verwarming in overeenstemming met DIN EN 1264.
Test spanning hechtingslaag:
De aanvullende test van de spanning in de hechtingslaag hoeft niet te worden uitgevoerd in het kader
van de algemene inspectieverplichting. De spanning van de hechtingslaag mag alleen in geval van twijfel
worden gecontroleerd door de vloerenlegger of beter door een expert in opdracht van de klant. Het is
geen standaardtest die moet worden uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar intermediair verbruik
volgens DIN 18353, DIN 18365 en andere. Als de test moet worden uitgevoerd, moet dit speciaal worden
afgesproken. Het testen en vooral de beoordeling moet bij voorkeur worden uitgevoerd door ervaren deskundigen of testcentrum (bijv. de FMPA in Baden-Württemberg, het Otto-Graf-instituut in Stuttgart, het
Instituut voor bouwmateriaalonderzoek en vloeronderzoek in Troisdorf of het materiaalonderzoeks- en
testinstituut in Weimar).
Het succesvol leggen van parket of een vloerbedekking hangt grotendeels af van de bijbehorende voorbereiding van de ondergrond.
Volgens DIN 18356 "Parketwerkzaamheden" en DIN 18365 "Vloerwerkzaamheden", moet met name de droogheid, vlakheid en sterkte vooraf worden gecontroleerd door de vloerenlegger. Het werk moet worden uitgevoerd volgens de algemeen aanvaarde regels
van het vak. Bovendien moeten de actuele technische gegevensbladen of de aanwijzingen op de etiketten van onze producten in
acht worden genomen. Neem in geval van twijfel contact op met Stauf voor advies.

LIJMKAM
STAUF lijmkam nr. 1 (TKB A2)
Lijmen van elastische en textiele
vloerbedekkingen

STAUF lijmkam nr. 9 (TKB A4)
Lijmen van elastische en textiele
vloerbedekkingen

a = 1,3 mm
b = 1,7 mm
c = 1,4 mm

a = 0,7 mm
b = 1,0 mm
c = 0,5 mm

STAUF lijmkam nr. 2 (TKB B1)
Lijmen van textiele vloerbedekkingen en
linoleum

STAUF lijmkam nr. 10 (TKB S1)
Lijmen van stroomgeleidende
vloerbedekkingen

a = 2,0 mm
b = 2,3 mm
c = 2,7 mm

a = 2,8 mm
b = 1,8 mm
c = 0,2 mm

STAUF lijmkam nr. 3 (TKB B7)
Lijmen van mozaïekparket en kant-en-klaar
mozaïekparket

STAUF lijmkam nr. 11 (TKB S2)
Lijmen van stroomgeleidende
vloerbedekkingen

a = 4,0 mm
b = 3,5 mm
c = 4,5 mm

a = 3,4 mm
b = 4,2 mm
c = 0,2 mm

STAUF lijmkam nr. 4 (TKB B15)
Lijmen van houten bedekking, lamellenparket
met smalle kant, staafparket en planken

STAUF lijmkam nr. 12
Lijmen op restvochtige cementdeklagen en
betonvloeren

a = 6,5 mm
b = 5,5 mm
c = 7,0 mm

a = 4,0 mm
b = 3,5 mm
c = 14,5 mm

STAUF lijmkam nr. 5 (TKB B9)
Lijmen van kant-en-klaar pakket, planken
en lamparket

STAUF lijmkam nr. 14
Voor het verlijmen van grootformaatplankelementen en paneelparket

a = 5,0 mm
b = 6,0 mm
c = 10,0 mm

a = 6,5 mm
b = 6,33 mm
c = 6,36 mm

STAUF lijmkam nr. 8 (TKB B2)
Lijmen van textiele vloerbedekkingen

Verklaring
(a) Diepte
tandtussenruimte
(b) Breedte
tandtussenruimte
(c) Tandbrugbreedte

a = 2,6 mm
b = 2,9 mm
c = 2,1 mm
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