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jaar ervaring

EMFI is altijd op zoek naar techni- Dat is de doelstelling die alle
sche vernieuwing. Het is voor afdelingen van EMFI moet motions bedrijf belangrijk zo dicht veren: niet alleen de commermogelijk op de behoeften van ciële, maar ook de technische en
onze klanten en de markt aan te administratieve medewerkers.
sluiten.

Het gaat er uiteraard niet alleen

Door een constante kwaliteit en om te “ondernemen”, het is ook
een snel reactievermogen kun- belangrijk om onze klanten en in
nen wij ons al meer dan 20 jaar het algemeen al onze partners
zonder onderbreken ontwikke- te laten profiteren van de toenelen.

mende waarde van het globale

“Een snel reactievermogen in dienstenaanbod van EMFI.
dienst van de klant.”

Toepassingsgids
voor de parketlijmen van Emfi ®
Deze tabel moet behoedzaam toegepast worden, met name voor wat betreft de parketvloer van 23 mm. Ieder
werk is namelijk uniek en de houtsoorten, formaten en uitvoeringseisen (gebruik van de ruimte, snelle ingebruikname, enz.) kunnen van invloed zijn op de te gebruiken lijmsoort voor de parketvloer.
Het kurken ondertapijt moet met dezelfde lijm als voor de parketvloer op de ondergrond verlijmd worden.
De voor vochtige ruimtes bestemde parketvloeren moeten altijd verlijmd worden met onze hybride lijmsoorten.

mozaïek of op
de smalle zijde

10 mm plankjes

RUW PARKET
10/15 mm en
10/15 mm en

23 mm
geprofileerd

Betonvloer of
afvlakcoating

dwarsgezaagd
hout

dichtheid
exotisch hout

IN DE FABRIEK
GELAKT
PARKET

GELAKT ZWEVEND
PARKET,
LAMINAATCOATING

verlijmen onmogelijk

Anhydriet dekvloer
met technisch advies
Gesloten of
niet-absorberende
ondergronden
behalve verlijmen
wordt ook vastspijkeren aanbevolen

VINYLLIJMEN
IN WATERIGE DISPERSIE
EMFIPARQUET RL
EMFIPARQUET 825
OPGELOSTE VINYLLIJM
EMFIPARQUET 640 SE

▲ EMFI HEAD OFFICE
3 rue Ettore Bugatti - BP 40030
67501 Haguenau Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 90 60 00
Fax +33 (0)3 88 73 48 38
Internet: www.emfi.com
E-mail: emfi@emfi.com
■ EMFI
1 rue de la Source - Z.A. Sud
67350 Niedermodern - FRANCE
▲ EMFI USA
Polymers Advanced Technology
Hartford Center
765 N RT 83 S117 - U.S.A. 60106
Bensenville - ILLINOIS
Tel. +1 630 238-8450
Fax +1 630 238-8453
■ EMFI TRADE KFT
OCSAI UT 1-3
1239 Budapest - HUNGARY
Tel. +36 12870550
Fax +36 12870243

■

www.emfi.com

POLYURETHAANLIJMEN
EMFIPARQUET PU MONO R 400
EMFIPARQUET PU MONO R 800
EMFIPARQUET PU BI
EMFIMASTIC PU PARQUET

■ EMFI SLOVAKIA S.R.O.
SNP 129
965 01 Ziar nad Hronom - SLOVAKIA
Tel. +421 456735494
Fax +421 456725944
BRANCH OFFICE: EMFI Slovakia S.R.O.
Pestovatelska 10 - 821 04 Bratislava SLOVAKIA
Tel. +421 243636176
Fax +421 243636175
▲ EMFI POLSKA
ul.Lokietka 177
31-263 Krakow - POLAND
Tel./Fax +4812-635 14 20
■ EMFI PRAG S.R.O.
Bilencke namesti 6
184 00 Praha 8 - Dolnichabry
CZECH REPUBLIC
Tel./Fax +420 224 811 040
BRANCH OFFICE:
EMFI Prag s.r.o. - Filmova 174
761 79 Zlin - CZECH REPUBLIC
Tel./Fax +420 577592230

productiesites en commerciële structuren

HYBRIDE LIJMEN
EMFIPARQUET PRO PLUS
EMFIMASTIC MS PARQUET

■ EMFI KIEV
34 rue Chervonopraporna
03083 Kiev - UKRAINE
Tel./Fax +38 044 212 54 51
■ EMFI LVIV
43a avenue Tchornovola
79059 Lviv - UKRAINE
Tel./Fax +38 032 240 31 24
■ EMFI HONG KONG
Flat 1, 11e/F, Block B, PO Yip Building
62-70 Texaco Road, Tsuen Wan
HONG-KONG
Tel. +852 24 06 2335
Fax +852 24 08 2335
▲ EMFI TIANJIN
No. 10, Bridge, Jin Tang Road - Tianjin
City, P.R. CHINA - Postcode: 300301
Tel. +86(22)24362075
Fax +86(22)24350378
■ EMFI SHANGHAI
Room 8th. - No. 120 Lao Hu Min Road
Shanghai, CHINA - Postcode: 200235
Tel.+86(21)64838295, 54484051
Fax +86(21)64838259

▲ commerciële structuren
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Normale vochtof brandwerende
houtpanelen

De specialist in PU en Hybriden

Met Emfi®,
sluiten milieu en industrie
nauw op
elkaar aan!


ConcurrentiepositiKwaliteitInnovatiePerformanceUitstekende prestatiesBetrouwbaarheidHigh tech Innovatie

Parketlijmen

Voor het verlijmen van al uw par
Lijmen en kits op basis van polyurethaan
EMFIPARQUET PU
MONO R 400

EMFIPARQUET
PU MONO R 800

60’

Eencomponenten polyurethaanlijm
ontwikkeld voor het leggen van alle
soorten parketvloeren. Te gebruiken
zonder grondlaag op talrijke ondergronden, al dan niet absorberend.
Na het uitharden blijft deze lijm
soepel, deze is dan ook geschikt
voor het leggen op vloerverwarming
en verbetert bovendien het geluidscomfort van de parketvloer.

3-5min/
24u

60’
C 6kg
S 18kg =
set 3x6kg

3-5min/
24u

700 1000g/m2
D 6kg
E 18kg =
set 3x6kg

vol

EMFIPARQUET
PU PARQUET

700 1000g/m2

Eencomponenten polyurethaankit
voor het leggen op snoeren van alle
soorten parketvloeren. Door de dikte
en veerkracht van de snoeren kunnen
met dit product oneffenheden van de grond gecorrigeerd worden.
Het vermindert verder de
overdracht van contactgeluiden en
voorkomt kraken. Niet geschikt voor
vloerverwarming.
30
- 60’

4min/
24u

Eencomponenten polyurethaanlijm
die speciaal wordt aanbevolen voor
het vol verlijmen van massieve of
gelaagde gelakte of in de fabriek
voorgelakte parketvloeren. Te
gebruiken zonder grondlaag op
talrijke ondergronden, al dan niet
absorberend. Na het uitharden blijft
deze lijm soepel, deze verbetert de
geluidsabsorptie en is geschikt voor
het leggen op vloerverwarming.

P 310ml
Z 600ml

12 m2/P

vol

EMFIPARQUET 825

Lijmen op
waterbasis

met snoer

Vinyllijm in oplosfase

Vinyllijm met een zeer laag watergehalte die snel uithardt, bestemd voor
het eenvoudig verlijmen van ongelakte mozaïekparketvloeren (met of
zonder kurken ondertapijt).
30’

48u

E 10kg

500 750g/m2

vol

30’

24u

EMFIPARQUET
640 SE
Vinyllijm opgelost
zonder water en
snel uithardend,
bestemd voor het
eenvoudig verlijmen
van voorgelakte of
gelakte parketvloeren
en parketvloeren met
brede stroken.

7kg
14kg

500 700g/m2

vol
10’

EMFIPARQUET RL
48u

500ml

65-100ml

LEGENDA’S
PICTOGRAMMEN
tijd in geopende toestand
droogtijd
toepassingsmateriaal
(pistool, spatel, krabber, rol)
verpakking
(Z = zak D= doos E = emmer P = patroon)
verbruik
soort verlijming

messing
groef

Vinyllijm met een vergrootte
weerstand tegen vocht (D3), vlekt
niet, met een speciale formule voor
het lijmen van messing/groef van
parketvloeren of het zwevend
leggen van laminaatvloeren.

rketvloeren

Hybride lijmen en kits
EMFIMASTIC MS
PARQUET

60’

24u

set 7kg

700 1000g/m2

vol

EMFIPARQUET PU
Tweecomponenten polyurethaanlijm,
bestemd voor het lijmen van alle
soorten parketvloeren binnen of
buiten op al dan niet poreuze ondergronden. Met deze lijm wordt een
uitstekend resultaat bereikt, met
name in gemeenschappelijke
ruimtes. Tevens geschikt voor het
lijmen op vloerverwarming, reageert
niet op desinfecterende middelen en
is ongevoelig voor de ontwikkeling
van micro-organismen.

10’

Snel uithardende kit op basis van gesilyleerde MS polymeren met een zeer laag
gehalte aan VOC of oplosmiddel. Met dit
product is het leggen op snoeren van alle
soorten parketvloeren mogelijk. Door zijn
viscositeit, souplesse en kleefkracht kunnen
oneffenheden van de grond gecorrigeerd
worden. Het vermindert verder de overdracht van contactgeluiden en voorkomt
kraken. Spuiten is eenvoudig, ook bij lage
temperaturen en het product houdt goed
in een warme, vochtige omgeving.
Niet geschikt voor vloerverwarming.

30-60’

4min/
24u

Z 600ml

23 m2/Z

met snoer

2min/
24u

P
290ml

14ml

EMFIMASTIC
PARKETVOEG
Kit op basis van gemengde polymeren, speciaal ontwikkeld voor het
uitvoeren van parketvoegen in de
badkamer (waterdichte voeg).
De kit wordt zonder grondlaag
aangebracht op alle, gebruikelijk
voor parketvloeren gebruikte
houtsoorten. Het product
heeft een uitstekende
water- en UV-bestendigheid
en kan moeiteloos met alle
afwerkproducten (olie, lak)
gebruikt worden. Het uiterlijk
na het schuren is perfect,
zonder luchtbelletjes.

Aanvullende producten
Kit

25’

EMFIMASTIC ACRYL PLUS

MASTIPREN WIT

Acrylkit met SNJF-label, eenvoudig
te reinigen, bestemd voor het
maken van afwerkingsvoegen.
Verkrijgbaar in wit, grijs, bruin,
licht eiken en esdoorn.

Hoogwaardige witte neopreenkit,
ideaal voor het verlijmen van plinten.
Zeer grote scheurweerstand,
tot 45 kg/cm2.

< 2min/
24u

P
310ml
20’

25’

< 2min/
24u

P
310ml

15ml

15ml
Geheel
onmiddellijk
binnen 24u

EMFIMASTIC HYDROTACK
P
310ml

15ml

Toepassingsmateriaal

Montagelijm zonder oplosmiddel op
basis van waterige dispersie van
acryl. Een milieuvriendelijk product
zonder oplosmiddel, wit, bestemd
voor het verlijmen van plinten.
Hechting bij aanvang zeer sterk,
uiteindelijke weerstand hoger dan
30 kg/cm2. Voor een efficiënt en
snel lijmresultaat moet minstens één
van beide oppervlakken absorberend
zijn.

KAM MET TANDEN B3

KAM MET TANDEN B11

Bestemd voor het uitstrijken van de PU
parketlijm (een- en tweecomponenten).
Deze kam is bestemd voor het leggen op
een gelijkmatige of effen ondergrond.
De te gebruiken hoeveelheid is ca. 650 tot
850 g/m2.

Bestemd voor het uitstrijken van de PU
parketlijm (een- en tweecomponenten).
Deze kam is bestemd voor het leggen op
een ongelijkmatige ondergrond.
De te gebruiken hoeveelheid is ca. 750 tot
950 g/m2.

45’

EMFIPARQUET PRO PLUS

3-5min/
24u

D 6kg
E 18kg =
set 3x6kg

900 1200g/m2

vol

Milieuvriendelijke eencomponentenlijm op basis van gesilyleerde
polymeren. Lijm ontwikkeld voor
het vol verlijmen van alle soorten
ruwe of gelakte, massieve of
gelaagde parketvloeren, zelfs van
grote afmetingen, met de goedkeuring van het CTBA voor het vol
leggen van massieve eiken parketvloeren tot 15 mm x 160 mm.
Een uitstekend kleefvermogen
zonder grondlaag op de meeste,
in de bouw gebruikelijke ondergronden. Door zijn formule levert het
product uitzonderlijke akoestische en
mechanische prestaties en een zeer
goede vocht- en hittebestendigheid.
Niet agressief voor lak en uitstekend
geschikt voor het leggen op
vloerverwarming.

Reinigingsmiddelen

Hechtgrondlaag

REINIGINGSMIDDEL
VOOR PARKETLIJM

EMFICLEAN AL

EMFIPRIM EPOXY

Reinigingsdoekjes voor net
aangebrachte en nog niet
uitgeharde lijm en kit op handen,
hout, gelakte parketvloeren, enz.

Universele tweecomponenten hechtgrondlaag voor zandstralen. Geeft een
uitzonderlijk hechtresultaat voor onze
parketlijmen op talrijke moeilijke of
geblokkeerde ondergronden.
Bij gekruist aanbrengen wordt de
ondergrond waterafstotend.

Product voor het verwijderen van
natte lijm op het te gebruiken
materiaal.
1 liter

72
doekje

30-40’

12-24u

E 5kg

300 400g/m2

PISTOOL H 14
Professioneel
model
handpistool voor
patronen van
290 of 310 ml.

STALEN SPATEL TK B16
MET EN ZONDER HEFT
Bestemd voor het uitstrijken van
de met een spatel toe te passen
een- en tweecomponentenparketlijm. De te gebruiken hoeveelheid
is ca. 900 tot 1.200 g/m2.

PISTOOL MET FRAME
Handpistool voor patronen van
290 of 310 ml.

PISTOOL P 600
Handpistool voor soepele zakken
van 600 ml.

