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PRODUCTBLAD
Kleurenconcentraat

UZIN Color MK
Donkerbruine inkleurpasta voor het inkleuren van PU parketlijmen

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
Inkleuren van UZIN PU parketlijmen
Aanpassen van de lijmkleur aan het kleur van de parket
Voor toepassing binnen
Verbruik: 200 - 300 g kleurconcentraat / 10 kg UZIN
parketlijm

gemakkelijk te verwerken
vloeibare consistentie
minimaliseert wachttijden
geen invloed op de water- en chemische weerstand van
UZIN PE 460 en PE 480
licht ontvlambaar, oxiderend

Verpakking

Kunststof emmertje

Verpakkingsgrootte

300 g

Houdbaarheid

24 maanden
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TECHNISCHE GEGEVENS:

UZIN Color MK
WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter
bescherming van de werknemer. De instructies ter
bescherming van de werknemer en van het milieu in de
productinformatie van de mede gebruikte kleefstoffen
moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:
Productresten verder gebruiken. Niet in riolering, open
water of bodem terecht laten komen.Restvrij leeggemaakte,
morsvrije papieren verpakkingen kunnen gerecycled
worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website:
www.uzin.be | 12.2020

