Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

PRODUCTBLAD
Dispersieparketlijm

UZIN MK 80
Harde, schuifvaste en waterarme dispersie parketlijm voor parketsoorten die niet gevoelig zijn aan
schoteling

PRODUCTBESCHRIJVING:
Zeer emissiearme, waterarme dispersielijm met hele goede
verwerkingseigenschappen en hoge eindhechting.

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
u
u

Mozaïek parket (8 mm massief parket)
Lamel op kant 16 – 22 mm

GESCHIKT OP:
u
u
u
u

Absorberende cement- en calciumsulfaatdekvloer, beton
Voor parket geschikte geëgaliseerde ondergronden
Nieuwe, vastgeschroefde spaanplaten P4 – P7 of OBS 2
– OBS 4 platen
Vloeren met vloerverwarming (warm water)

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
UZIN MK 80 is een dispersielijm met snelhechtende
eigenschappen voor houtsoorten die ongevoelig zijn voor
zwelling. Het snelle uithardingsvermogen en de goede stand
van de lijmrillen zorgen voor optimale omstandigheden,
vooral voor het leggen van mozaïekparket en lamel op kant.
Voor binnengebruik
u
u
u

Lijmrillen blijven goed staan
Harde, schuifvaste lijmrillen volgens ISO 17 178
Waterarm

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking

Emmer

Verpakkingsgrootte

16 kg

Houdbaarheid

min. 12 maanden

Kleur

Beige

Verbruik

Ca. 800 – 1200 g/m²

Inlegtijd

Ca. 30 minuten*

Min. verwerkingstemp.

15 °C vloertemperatuur

Mechanisch belastbaar

Na 2 – 3 dagen*

Schuurbaar

Na afbinding van de lijm
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* Bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid

UZIN MK 80
u

UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:
u

Tweelaags kant-en-klaar parket (70 x 500 mm)
u

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet druk – en vormvast, vlak, blijvend
droog, absorberend, schoon en vrij van stoffen zijn die
afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleren of de
ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften, en bij
twijfels melden.
Cement en calciumsulfaat gebonden dekvloeren moeten
zorgvuldig geschuurd en gestofzuigd worden.
Hechtingsverminderende en zwakke lagen zoals bijv. oude
lijm-, egalisatie- en vloerbedekkingresten verwijderen d.m.v.
staalborstelen, schuren of kogelstralen. Aansluitend grondig
stofzuigen.
In ieder geval moet de onderrond goed zuigkrachtig zijn.
Naargelang de ondergrond, parketsoort en belasting een
geschikte voorstrijk en egalisatie uit het UZIN
productassortiment gebruiken.
Zie hiervoor de betreffende documentatie.

u
u

u

u

u

VERWERKING:
1. Voor het gebruik het product laten acclimatiseren en op
ruimtetemperatuur laten komen. De lijm goed oproeren.
2. De juiste vertanding gebruiken om de lijm gelijkmatig op
de ondergrond aan te brengen (zie “verbruik”). Niet
meer lijm uitstrijken dan er binnen de opentijd kan
gelegd worden. Het parket in het lijmbed leggen en
goed aandrukken. Parketelementen goed aandrukken.
3. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water
reinigen. Verse lijmresten met water verwijderen.

VERBRUIK:
Parkettart

Zahnung

Verbrauch* ca.

Mozaïek parket

B11/B3

800 - 1000 g/m²

Lamel op kant (16 - 22
B11
mm)

1000 - 1200 g/m²

Tweelaags kant-en
klaar parket

1000 - 1200 g/m²

B11

De onderconstructie van een houten draagvloer moet
droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en verluchting,
bijv. door de randstroken te verwijderen of inbouw van
speciale plinten met luchtopeningen.
Waterhoudende dispersielijmen zijn niet voor elke
parket, houtsoort en ondergrond even geschikt. Voor
schotelgevoelige parket, bijv. grootformaat kant-en-klaar
parket, 10-mm massief parket of houtsoort beuk, andere
geschikte UZIN parketlijmen gebruiken.
Respecteer de geldende normen voor de vochtigheid
van de houtsoort.
Bij opgaande bouwdelen een voldoende grote en
gelijkmatige afstand voorzien afhankelijk van het type
parket, houtsoort en de grootte van de ruimte.
UZIN MK 80 mag gedurende de afbindfase van 2 à 3
dagen niet verstoord worden, dus de pas gelegde
parket mag niet betreden worden.
Wanneer het parket onder deze omstandigheden
geplaatst werd en voldoende geacclimatiseerd werd,
dan kan het parket reeds na ten vroegste 5 – 7 dagen
geschuurd en afgewerkt worden met bijv. Pallmann lak
of olie (www.pallmann.be).
Respecteer de informatie en de aanbevelingen in de
productinformatiebladen, alsook de aanbevelingen van
de parketfabrikant en de professionele
voorlichtingsnota’s zoals o.a. de technische
voorlichtingsnota van het WTCB TV 218 ‘houten
vloerbedekkingen’ of DIN 18 356 ‘Parkettarbeiten’.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:
u
u

Oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:
Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, minerale
vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte
principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en
ecologisch en fysiologisch zonder risico. Basisvoorwaarden
voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na
vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden
conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden,
primers en egalisaties.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
u

u

u
u

Niet geopende verpakkingen zijn minimum 12 maanden
houdbaar p een koele, droge en vorstvrije plaats.
Vorstbestendig tot –12 °C. De geopende verpakking
goed sluiten en zo snel mogelijk verbruiken.
De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 18 –
25°C, minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve
vochtigheid <65 %. Lage temperaturen en hoge
luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage
luchtvochtigheid verkorten de inlegtijd en uithardingstijd.
Bij egaliseren bedraagt de minimale laagdikte 2 mm.
Bij geëgaliseerde ondergronden steeds op een goede
doordroging van de egalisatie letten.

VERWIJDERING:
Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht
laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen
gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare
restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn
chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn
bouwafval.

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 . | 12.2022

