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QUICK•STEP® LIVYN ADHESIVE
 

 
 
 

 

 
LIVYN lijm is een solvent vrije dispersielijm. Deze lijm is geschikt voor het verlijmen van QUICK-STEP LIVYN op een 
geschikte poreuze ondergrond en voor verticale plaatsing op droge wanden (geen douchemuren, …).  
 
Beschikbaar als emmer van 15 kg (QSVGLUE15) of 6 kg (QSVGLUE6). 
Aan te brengen met de Quick-Step lijmkam A2 (QSVA2) 

Technische gegevens: 
  

Basis Acrylic 

Droog system Fysische droging 

Consistentie 
kleur 
Dichtheid (DIN 53479) 
Brookfield viscositeit (Brookfield RVT 6/10)  
 
Open tijd bij 21°C en 50% R.H. 
Wacht tijd bij 21°C en 50% R.H. 
 
Volledige eindsterkte 

Pasta 
wit 
gem. 1,30 g/cm³ 
gem. 200.000 – 250.000 mPa.s. 
 
gem. 30 – 50 min. 
gem. 10 – 20 min. 
 
Min. 24 uur 

Temperatuurs weerstand  -20°C tot +70°C (gedroogd) 

Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond: 250 - 350 g/m² met 
gebruik van een lijmkam type A2  

 * Dit verschilt naargelang de omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, substraat etc. 
 
Karakteristieken: 
- Harde elastische binding 
- Hoge eindsterkte 
- Gemakkelijk te gebruiken 
- Vormt stabiele rillen na aanbrengen met een A2 

lijmkam. 
- Laag verbruik/m² 
- Lage uitstoot 
- Vrij van solventen 
 

Applications:  
LIVYN LIJM is geschikt voor binnenhuis verlijming van 
LIVYN vloer bekleding en dit zowel bij homogene als 
heterogene PVC vloer bekleding. Geschikt voor 
polyolefine en rubber vloerbekleding tot 2.5mm. 
Geschikt voor binnenshuis gebruik op vlakke en normaal 
absorberende ondergronden.  
 
LIVYN Lijm is ook geschikt voor verticale installatie van 
Livyn glue down vinyl. Dit moet steeds gebeuren door 
een professionele installateur. Lees de extra 
plaatsingsinstructies. 
 

 
Omschrijving: 
LIVYN LIJM droogt door verdamping van het water dat 
aanwezig is in de lijm. Na volledige uitdroging (gem. 24 
uur bij 21° en 50% RH) vormt er zich een hard-elastische 
en niet indrukbare lijmlaag die resistent is tegen 
normale vervorming van de PVC vloeren onder invloed 
van luchtvochtigheid en temperatuur. De lijm heeft een 
uitstekende hechting op alle standaard poreuze 
ondergronden. 
 
Houdbaarheid: 
24 maanden in een ongeopende verpakking en in een 
droge en koele opslagplaats bij temperaturen tussen 
+5°C en +25°C.  
 
Ondergrond: 
LIVYN LIJM moet aangebracht worden op een vlakke, 
solide, droge en propere ondergrond in 
overeenstemming met DIN18365. De ondergrond dient 
ook vrij te zijn van onregelmatigheden en scheuren.  
 
Resten van oude lijm etc. kunnen de verlijming 
beïnvloeden en dienen daarom mechanisch verwijderd 
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te worden. Losse of beschadigde oppervlakken moeten 
hersteld worden alvorens de lijm wordt aangebracht en 
een geschikte egaline dient gebruikt te worden.  
 
Niet solide (beton) oppervlakken dienen verwijderd te 
worden. In het geval van een oneffen ondervloer dient 
een geschikte egaline gebruikt te worden. 
 
Poederige oppervlakken kunnen behandeld worden met 
Soudal WBPR-21 Deep Primer (na consultatie van 
Soudal’s Technische dienst +32 14-42.42.31) 
 
Zeer poreuze oppervlakken kunnen behandeld worden 
met Soudal WBPR-21 Deep Primer (na consultatie van 
Soudal’s Technische dienst +32 14-42.42.31) 
 
Voorafgaandelijk is het aanbevolen een 
compatibiliteitstest uit te voeren op ieder oppervlak.  
 
Aanbrengen van de lijm: 
LIVYN LIJM moet geacclimatiseerd worden bij 
kamertemperatuur alvorens installatie. 
 
Breng de lijm aan met behulp van een lijmkam type A2. 
Breng niet meer lijm aan dan er LIVYN stroken kunnen 
gelegd worden binnen de open tijd. 
Plaats de LIVYN stroken binnen 10 tot 20 minuten in de 
nog halfnatte lijm met behulp van een zware rol 
(>50kg). Afhankelijk van de omstandigheden dienen de 
hoeken opnieuw gerold te worden na 20-30 minuten. 
Voor installatie op wanden, hanteer een iets langere 
wachttijd, tot er strengen vormen (als je met je duim 
induwt, komt de lijm licht mee). 

 
Niet opgedroogde lijmresten op gereedschap of de 
vloer kunnen verwijderd worden met lauw water. 
Gedroogde lijmresten dienen mechanisch te worden 
verwijderd.  
 
Aanbevelingen: 

• Installeer nooit op oppervlakken die niet bestand 
zijn tegen opstijgend vocht. 

• Breng de lijm niet aan bij temperaturen onder 15°C 
of boven 25°C 

• De ondergrond moet minimaal 15° zijn. 

• Breng de lijm niet aan bij een relatieve vochtigheid 
boven 75%. 

• Lage temperaturen en een hoge relatieve 
vochtigheid verlengen de droogtijd. 

• Installeer de vloer niet wanneer de muren of 
plafonds niet droog zijn (bvb. Na polka, plijster of 
schilderwerk).  

• Verdun de lijm niet.  

• Aanpassingen dienen te gebeuren binnen 10 
minuten. 

• Niet voor buitengebruik. 
  

 
Gezondheids en veiligheids aanbevelingen: 
Breng de gebruikelijke hygiënische voorzorgen aan. 
Consulteer de verpakking voor meer info.  
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