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Verlijming van PVC plinten / profielen
- Remur© met SwitchTec© kleeftechnologie -

UNIPRO-BELGIË N.V. | 2013-06  

UNIPRO-BELGIË N.V. (2013.05)
2

Die neue Dimension 

der Bodenkompetenz
1) Oplosmiddelhoudende contactlijm : 

wat kan er fout lopen ?
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Wat gebeurd er ?

Weekmakers in bijv heterogene PVC profielen en 

vloerbedekkingen emigreren naar de contactlijm. 

1. Door materiaalverlies treden dimensionele 

wijzingen in de plinten of vloerbedekking op.

2. Sterke interne spanningen 

bouwen zich op. 

3. De weekmakermigratie verandert de 

samenstelling van de lijm, en maakt deze soepel 

(week).

4. Krimp en vervormingen alsook  delaminatie

kunnen het gevolg zijn.
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Typisch schadebeeld patroon met verticale PVC plinten zonder Remur® 
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• De installatie van soepele of PVC plinten = nog veel met oplosmiddelhoudende contactlijmen (spuitlijmen) uitgevoerd.

• Ook PVC (heterogene / homogene) hielplinten en verticale delen in PVC worden op dezelfde manier geplaatst. 

• Textiele vloerbedekkingen op trappen = vaak  met oplosmiddelhoudende contactlijmen

Oplossing : tapijt op trappen UZIN WK 222 

Nadelen:

- Sterke geurhinder voor de plaatser, alsook voor de eindklant.

- Gezondheidsproblemen (OPS of Organisch Psychosyndroom door Solventen genoemd)

- Brandgevaar, ontploffingsgevaar van de oplosmiddelhoudende dampen die laag bij de grond hangen (onsteking via lichtschakelaar of 

andere..)

- Kans op verkleuring (heterogene pvc’s, CV’s, voorgevormde traptreden)

- Delaminatie van de rug van het tapijt op trappen (aanweking van de rug vh tapijt)

- Problemen met maatstabiliteit

- Mogelijk loskomen van de muur omwille van niet conforme alternatieve producten

- … GEVOLG: producten met oplosmiddelen worden / zullen in projecten minder en minder worden toegepast.
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Wat is OPS :  meer info op website Patiënten Vereniging OPS. Website : www.vereningingops.be 

- Een verzamelnaam voor een reeks fysieke en psychische stoornissen die je kan krijgen door veelvuldig en langdurige blootstelling

aan schadelijke oplosmiddelen.

- Oplosmiddel (solventen) zijn vluchtige stoffen waarin andere stoffen opgelost worden. Benzeen, tolueen, styreen, terpentine, thinner 

en alcohol zijn maar enkele voorbeelden. Verf, lak, lijm en sommige schoonmaakmiddelen bestaan voor een aanzienlijk deel uit 

deze oplosmiddelen.

- Ze komen in het lichaam terecht door het inademen van dampen of door contact met de huid.

- De ziekte tast het zenuwstelsel aan met diverse lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. Ze is voor zowel de patiënt als de 

omgeving zeer belastend en wordt vaak verkeerd ingeschat. Je kan OPS het best vergelijken met een beginnende vorm van 

dementie.
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OPS : Organisch Psychosyndroom door Solventen



29-9-2014

7

Drie stadia :   meer info op website Patiënten Vereniging OPS. Website : www.vereningingops.be 

Type 1 :

vage klachten, verminderde interesse, vermoeidheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen, verminderd geheugen en verhoogde 

prikkelbaarheid, ...

In dit stadium worden de klachten vaak niet herkend of onderschat.

Type 2 :

2a veranderingen in persoonlijkheid en het gevoelsleven: 

Depressie en stemmingswisselingen

2b de leerfuncties worden blijvend aangetast: er stellen zich problemen op vlak van samenwerken, onthouden, logisch denken en 

zich oriënteren in tijd en ruimte.

Type 3 :

vroegtijdige dementie en blijvende lichamelijke letsels
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OPS : Organisch Psychosyndroom door Solventen

GEVAREN :  meer info op website Patiënten Vereniging OPS. Website : www.vereningingops.be 

- Korte blootstelling  aan vluchtige oplosmiddelen: 

Kunnen soms van tijdelijke aard zijn.

- Geregeld langdurige blootstelling  aan vluchtige oplosmiddelen: 

Er kan blijvende gezondheidsschade ontstaan.

Het gaat dan om onherstelbare stoornissen in de hersenfuncties.

In dit stadium is volledig herstel niet meer mogelijk.

Voorkomen is beter... want genezen kan niet!
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Die neue Dimension 

der Bodenkompetenz

2) Oplossing: REMUR 

voor pvc plinten en profielen
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TECHNISCHE ASPECTEN

UNIPRO-BELGIË biedt als oplossing Remur®, de laatste nieuwe weekmakerbestendige en maatstabiele ontwikkeling in het 

switchTec® assortiment en sluit daarmee de “gap” in de systemen van droge verlijmingssystemen in de markt.

De volgende grafiek laat de dimensionele maatveranderingen van PVC plinten in de tijd zien. 

De maatstabiliteit van REMUR® is duidelijk beter.
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TECHNISCHE ASPECTEN

Hoe werkt Remur®?

Remur® is een met aluminium beklede dubbelzijdige kleefband, weerstaat permanent aan dimensionele schommelingen en reduceert 

weekmakeruitreding. Spanningen door weekmakermigratie en materiaalverlies treden niet op. Soepele PVC plinten behouden daardoor hun 

maatvastheid en de plinten gesneden uit PVC vloerbedekkingen behouden permanent hun maatstabiliteit. De wisselwerking tussen PVC en 

Remur®  treedt niet op. 
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De structuur van Remur ®

1. Ondergrond

2. Remur® bestaat uit :

- Lijmfilm aan de wandzijde 

- Aluminium-gecoate drager

- Lijmfilm aan de vloerbedekking/ plintprofiel zijde

3. Te verlijmen vloerbedekkingen/ plinten : 

homogene & heterogene PVC, CV, flexibele PVC plinten, harde pvc profielen

1 2 3
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Die neue Dimension 

der Bodenkompetenz
3) Productinformatie
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PRODUCTINFORMATIE
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Remur® 45 and Remur® 55 voor PVC plinten 

Remur® is de eerste en enige kleefband wereldwijd de welke betrouwbaar en een 

permante maatstabiliteit garandeert voor de installatie van PVC plinten. 

Remur® 95 voor PVC hielplinten

Voor grote projecten waar hoge eisen gesteld worden ivm de gezondheid en

hygiëne, alsook intensieve en frequente reiniging biedt Remur® 95 de mogelijk,

snelheid en gezondheid te combineren met droge verlijmingssysteem met de

betrouwbaarheid zoals bij contactverlijming. Remur® 95 vervolledigd het Sigan®

programma en is even snel (zoniet sneller), zonder geurhinder en betrouwbaar

voor de installatie van PVC plinten

PRODUCTINFORMATIE
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Flexible PVC 
Skirting

(i.e. DÖLLKEN 
WL50/WL60/

WL100)

PVC and 
CV rigid 
skirting

PVC and CV 
curved 
skirting 
systems

Flexible 
PVC profile 
with smooth 

backing

Adhesive technology for 
flexible skirting systems and 
PVC curved skirting systems

Substrates

Smooth substrates

Geschikte vloerbedekkingen :

• homogene PVC vloerbedekkingen  (≤ 2.5 mm)

• heterogene  PVC vloerbedekkingen (≤ 2.5 mm)

• CV vloerbedekkingen (≤ 3.5 mm)

• Flexible PVC plinten met zachte rug

(zoals DÖLLKEN WL 100)

Geschikte ondergronden :

Vlakke en stofvrije  ondergronden zijn geschikt of oneffenheden van minder dan 1 mm 

structuur hoogte.

• vlakke stofvrije gipsplaten

• geschilderde oppervlakken

• metaal, plastiek, hout

• beton (droog)

• keramische vloeren

• pleisterwerk (test uitvoeren, eventueel primeren met bijv. 

PE 360 PLUS)

• op egalisatie
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vragen ….. ? 
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