
 

TOVCOL TP3 RF
 WATERGEDRAGEN VINYLLIJM - KRACHTIGE EN SNELLE LIJM VOOR HOUTEN VLOEREN    

De op waterdispersie gebaseerde lijm van vinylacetaat hars Tovcol TP3 
RF  is  geschikt  voor  het  verlijmen  van  hardhouten  vloeren,  zoals 
mozaïekstructuren,  kleine  parketplanken  en  iedere  soort  houtstrips  op 
beton of andere absorberende oppervlakken. Het laag watergehalte en 
de specifieke polymeren garanderen een krachtige en snelle hechting, 
zonder  laterale  pressie.  Voor  gebruik  binnen.  Geschikt  bij 
vloerverwarmingssystemen.

Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20ºC - 60% R.L.)

uitzicht  dikke pasta specifiek gewicht 1,31 g/cm3

            

Mengverhouding en tijd  (20°C - 60% R.L.)
opentijd ongeveer 20’ schuren en afwerken 10 - 15 dagen

aanpassingstijd ~ 1 uur
vochtigheidsgehalte 
ondergrond

< 2%

beloopbaar 12 - 24 uur vochtigheidsgehalte hout 9 + 2% 
            

Technische kenmerken  (20°C - 60% R.L.)

verbruik
(8 mm lijmkam)

700 - 900 g/m2 gebruikstemperatuur > 10°C < 35°C

treksterkte > 3,5 N/mm2

LIJM OVEREENKOMSTIG MET NORM  EN 14293

Bewaren  & Etiket
bewaartermijn onder originele 
gesloten verpakking op 
kamertemperatuur

12 maanden
(vorstgevoelig)

gevarensymbool geen

reinigen gereedschap onmiddellijk reinigen met water, indien opgedroogd reinigen met 
Stripcoll

beschikbare verpakkingen emmers 20 kg 

 kleuren licht of donker hout

Gebruiksaanwijzigingen
Ondergrond.

Het oppervlak moet absorberend zijn, glad en compact, vrij van stof, zand, vet en olie.  
Verwijder alle resten van eerdere behandelingen. Het resterende vochtigheidsgehalte van 
een  betonnen  ondergrond  mag  2%  aan  gewicht  niet  overschrijden.  Terwijl  bij 
anhydrietondergronden  max.  0,5%  is  toegestaan.  Als  de  kans  bestaat  dat  de 
vochtigheidsgraad  toeneemt,  wordt  aangeraden  een  waterbestendig  product 
(polyethyleen) aan te brengen voor het plaatsen van de vloer. Zorg dat er geen kans 
bestaat voor opstijgend vocht. 

Onstabiele  of  oneffen  betonnen  ondergronden  moeten  genivelleerd  worden  met  een 
specifiek  product.  Te  absorberende  of  stoffige  betonnen  ondergronden  moeten 
behandeld  worden  met  Nano-fix,  Primer  C1  of  Primer  TS  (zie  relevante  technische 
fiches).

Aanbrengen.

Lijm  omroeren  voor  gebruik.  Breng  Tovcol  TP3  RF  homogeen  aan  enkel  op  de 
ondergrond, met gebruik van een 8 mm lijmkam. Probeer hierbij mogelijke stofresten te 
vermengen. Werk met kleine stroken tegelijk om te voorkomen dat de lijm uitdroogt. Als 
de lijm toch is  uitgedroogd,  verwijder  het  lijmvel  en breng nieuwe lijm aan.  Druk  de 
houtstrips licht aan om de hechting te bevorderen. 
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Nota’s

 Lijm de randen van de houten elementen niet aan elkaar. 

 Hou een marge van 1 cm langs de randen van de ruimte om mogelijke werking van het 
hout toe te laten. 

 Voor het plaatsen van brede houten vloerplanken zonder T&G, of onstabiel hout zoals 
es en beuk, wordt aangeraden reactieve lijmen te gebruiken (Tovcol TP2C, Tovcol T.A.,  
Tovcol PU2C, Tovcol MS of vergelijkbare producten). 

 Het  is  niet  aangeraden  vinyllijmen  te  gebruiken  bij  anhydrietondergronden  of  op 
egalisatiemortel

Normen referenties
UNI  EN  14293:2006  Lijmen  –  Lijmen  voor  het  hechten  van  parket  aan  ondergrond  - 
Testmethoden en minimumvereisten 

Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten 
en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval
Lege  verpakkingen  en  overschotten  van  producten  deponeren  conform  de  geldende 
wetgeving.

WAARSCHUWING: de  informatie  vermeld  in  deze  technische  fiche  is  enkel  ter  advisering  en  maakt  geen 
aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de 
te behandelen materialen. 
REV.3  18-07-2013  Deze technische fiche vervangt  alle vorige. 
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