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PRODUCTBLAD
Oplosmiddelvrije Contactlijm

UZIN WK 222
Neopreenlijm op waterbasis voor alle traditionele contactverlijmingen

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
u

u

u
u

u
u
u
u
u

Soepele pvc-profielen, trapneuzen, opstaande
vloerbedekking als plint (hielplinten) uit pvc, linoleum,
rubber, als contactverlijming
Alle textiele-, ook stugge naaldvilt vloerbedekkingen of
geweven tapijt, als contactverlijming op trappen met
rechte traptreden of overstekende trapneuzen, zijkanten
en stootborden.
PVC-, CV-, linoleum, rubber, akoestische onderlagen, en
andere als contactverlijming op optreden en aantreden
Decoratieve wandbekledingen, geschikte textiele of
samengestelde wandbekledingen als contactverlijming op
alle traditionele en hiervoor geschikte ondergronden
zoals wand en plafond
Herstellingswerken zoals o.a. naadsaneringen,
toegangsluiken e.a.
Zwaar belaste ruimtes in woning-, project- en
industriebereik, alsook sportzalen
Warmwater vloerverwarming
Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529
Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens
RAL 991 A2

GESCHIKT OP / VOOR:
Op alle vlakke, gladde, geëgaliseerde of niet-geëgaliseerde
ondergronden zoals o.a. oude vloerbedekkingen,
vloerafwerkingen, metaalondergronden, cement-,
betonondergronden, egalisaties, goedhechtende
wandbekledingen en geschilderde ondergronden,
pleisterwerk, hout, spaanplaten, OSB-platen, akoestische
onderlagen e.a., alsook op watervaste, geschuurde
neopreen-, dispersie en kunstharslijmresten.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
Krachtige contactlijm met korte afluchttijd en onmiddellijk
belastbaar. Voor profielen, pvc strips, plinten en alle
courante vloerbedekkingen op absorberende en nietabsorberende ondergronden. UZIN WK 222 laat een
oplosmiddelvrije plaatsing toe. Verwerking, technische
mogelijkheden en toepassingsgebieden komen in grote mate
overeen met het gebruik zoals bij
oplosmiddelhoudende neopreen contactlijmen. Enkel
geschikt voor binnentoepassing.
u
u
u

Zeer eenvoudig te verwerken met rol en borstel
Ook één dag op voorhand toe te passen
Hoge weekmakerbestendigheid

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking

Emmer

Verpakkingsgrootte

1 kg, 6, 12

Houdbaarheid

min. 12 maanden

Kleur

Beige

Verbruik

300 - 550 g/m² (voor beide zijdes
samen)

Afluchttijd

20 - 40 minuten*

Contacttijd

Minimaal 2 uur* , gereduceerd tot 90
min. indien 1 zijde de dag voordien
ingelijmd werd

Beloopbaar

Direct na droging*

Hittebestendigheid

Tot 70 °C, afhankelijk van de
vloerbedekking/ondergrond

Min. verwerkingstemp.

Ondergrondtemperatuur 10 °C

Mechanisch belastbaar

Direct*

Naden lassen

Na 12 uur*

Eindsterkte

Na 2 dagen*
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*Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

UZIN WK 222
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

VERBRUIK:

De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend
droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie,
vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende
normen en technische voorschriften en opper bezwaren/
neem de nodige maatregelen bij gebreken.
Zwak hechtende lagen of lagen die afbreuk kunnen doen
aan de hechting borstelen of opschuren. Losse delen en
stof verwijderen d.m.v. zorgvuldig stofzuigen. Afhankelijk
van de kwaliteit van de ondergrond, bijv. stoffige, ruwe of
sterk absorberende ondergronden voorstrijken met de UZIN
PE 360 Plus, UZIN PE 260. Indien noodzakelijk met
reparatie-, plamuur-, of egalisatiemiddelen voorbereiden
zoals o.a. UZIN NC 182, UZIN NC 880 of UZIN NC
170 LevelStar. Na droging van de standvaste
reparatiemortel UZIN NC 182 en de zelfvloeiende egalisatie
is voorstrijken met UZIN PE 360 Plus (droogtijd 1 uur)
noodzakelijk. Contactoppervlakken moeten vlak en glad
zijn. Gladde, dichte contactoppervlakken zoals bijv.
kunststof, metaal, oude vloerbedekkingen, vloerafwerkingen
o.a. grondig schuren en zuiver maken, eventueel ontvetten.
Voorstrijk en egalisatie goed laten drogen. Productbladen
van alle gebruikte producten in acht nemen.

Zahnung

Belagsart/Belagsrücken

Verbrauch* ca.

UZIN structuurrol
(opencellige
schuimrol) of
siliconen borstel

Glad, licht
gestructureerd, bijv.
pvc-, rubber-, en CVvloerbedekking

150 - 200 g/m²

UZIN structuurrol
(opencellige
schuimrol) of
siliconen borstel

Gestructureerd, bijv.
naaldvilt, linoleum,
tapijt, viltvliesrug,
decoratieve
wandbekleding

250 - 350 g/m²

Uzin structuurrol
(opencellige
schuimrol) of
siliconen borstel

Afhankelijk van
ondergrond en
zuigkrachtigheid

150 - 200 g/m²

VERWERKING:
1. De lijm met de meegeleverde gele UZIN structuurroller
(openporige schuimrol) alsook de hoeken en kanten met
UZIN Siliconen borstel (Art. nr. 65151) gelijkmatig en
dun op het te verlijmen materiaal en de ondergrond
aanbrengen. Voor de bijgeleverde 25 cm UZIN
Structuurrol raden we aan de rol vooraf wat uit te rollen
op bijv. een spaanplaat of gelijkaardig materiaal, om een
gelijkmatige verdeling van de lijm mogelijk te maken.
2. Beide voorgelijmde oppervlakken minstens zolang
laten afluchten tot wanneer de lijm praktisch bij
aanraking droog aanvoelt. Men kan als alternatieve
methode ook één zijde van de vloerbedekking of
profielzijde de dag voordien voorlijmen. De tweede zijde
wordt dan enkel zolang afgelucht tot wanneer het
oppervlak “licht vingerdroog” aanvoelt.
3. Vloerbedekking /profiel onmiddellijk of binnen de
opentijd inleggen en stevig aandrukken, aanwrijven of/
en aankloppen. Nacorrigeren is niet meer mogelijk. Na
10 – 20 minuten nogmaals krachtig nawrijven, in het
bijzonder aan de naden en de randzones.
4. Bij ongunstige omstandigheden wordt de afluchttijd
duidelijk langer dan bij het gebruik van
oplosmiddelhoudende contactverlijmingen. Om toch snel
verder te kunnen werken volstaat meestal van
voldoende ventilatie te voorzien d.m.v. een deur open te
zetten, of gebruik te maken van een warme luchtblazer,
handlasapparaat e.d.
5. Lijmresten in verse toestand verwijderen d.m.v. lauw
water. Bij de meeste oppervlakken kan men de lijm van
het oppervlak afwrijven /afrollen. Alternatieve methode:
met Black Box reinigingsdoekjes.

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtighei en geacclimatiseerde lijmverpakkingen.

EXTRA INFORMATIE:
De contactkleeftijd reduceert zich tot 90 min. indien 1 zijde
daags voorzien wordt ingestreken met de contactlijm.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
u

u

u

u
u

u

u

Niet geopende verpakkingen zijn minstens 12 maanden
houdbaar op een koele, droge plaats. Vorstbestendig tot
– 4 °C. Aangebroken verpakkingen opnieuw zorgvuldig
sluiten en de inhoud zo vlug mogelijk verwerken. Lijm
voor gebruik laten acclimatiseren.
Optimale verwerkingscondities: 20 – 25 °C
ruimtetemperatuur, minimum 15 °C vloertemperatuur en
een relatieve luchtvochtigheid lager dan 65 %. Lage
temperaturen, hoge luchtvochtigheid vertragen de
droging. Hoge temperaturen, lagere luchtvochtigheid
versnellen de droging, en verkorten de aflucht-, inleg-,
en opentijd.
Vochtige ondergronden kunnen secundaire emissies
veroorzaken. Daarom enkel op goed gedroogde
ondergronden werken en bij geëgaliseerde
ondergronden een goede droging van de egalisaties
afwachten.
Tijdens werkpauzes het gereedschap in de lijm opslaan
of de roller in folie wikkelen om uitdroging te voorkomen.
Met behulp van een warme luchtblazer kan de
droogtijd verkort en de vloerbedekking soepel gemaakt
worden, bijvoorbeeld om spanningen in stugge
vloerbedekking zoveel mogelijk weg te nemen /
voorgevormde plintprofielen, traptreden enz., of bij
verlijming van hoeken met kleine radius.
Voor dunne lichtkleurige wandbekledingen onder de 2
mm kan UZIN WK 222 niet gebruikt worden. UZIN KE
2000 S als contactverlijmingsmethode inzetten.
Respecteer de algemene regels van het vak en de
algemene technische voorschriften voor het plaatsen
van soepele vloerbedekkingen. De UZIN productinformatiebladen van de verwerkte producten, alsook de
aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

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

UZIN WK 222
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.

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

