
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Polyurethaan en isocyanaat.

Kleur   Lichtbruin (A), bruin (B) .

Consistentie   (mengsel) : pasteus, goed strijkbaar, stabiele ril.

Hard volgens ISO 17178 uithardend, hoog vulvermogen door uitstekende rillenstand
Gemakkelijk aan te brengen
Oplosmiddelvrij en watervrij (hardt daardoor krimpvrij uit)
Zeer emissiearm, Emicode EC 1 Plus R
Geschikt voor gebruik op vloerverwarming

TOEPASSING

Voor het lijmen van:

Parket, in het bijzonder 10 mm massief parket (dun parket), staafparket, meerlagig parket, planken, van alle houtsoorten, ook
niet-gestandaardiseerde formaten.
Laminaatvloeren volgens door de fabrikant verstrekte gegevens.

VERWERKING

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid   Niet brandbaar.

Kleurechtheid   Beige (A Komponente), braun (B Komponente)

Soortelijk gewicht   Dichtheid van mengsel is 1,6 g/cm³.

Verbruik   Afhankelijk van manier van aanbrengen en materiaal 800-1300 g/m².

Vorstbestendigheid   Ja.

145
EUROMIX WOOD EXTRA
2-componenten PUR parketlijm. Heeft een hoog belastbare, snel
afbindende, watervrije, oplosmiddelvrije 2 componenenten lijm
voor alle genormaliseerde parketvloeren, laminaat en kurktegels
die verlijmd worden op een geschikte ondergrond. Geschikt voor
vloeren met vloerverwarming. In het bijzonder voor het
verlijmen van 10 mm massief parket (dun parket), staafparket,
meerlagig parket, planken, van alle houtsoorten, ook
nietgestandaardiseerde formaten. Laminaatvloeren volgens door
de fabrikant verstrekte gegevens.
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Gereedschap   Getande spatel, tanding afhankelijk van parketformaat en ondervloer, bijv. B3/B11 (TKB).

Mengverhouding   100 gew.delen 145 Euromix Wood Extra en 10 gew.delen Hardingsmiddel PU.

Verwerkingstijd   30-40 minuten bij + 20 °C.

Afbindtijd   8-10 uur bij + 20 °C.

Opslag   Binnen 18 maanden, in de originele verpakking, goed afgesloten bij normale temperatuur tussen 15-25 °C,
na opening goed afsluiten, zo snel mogelijk opgebruiken.

Houdbaarheid   Binnen ca. 18 maanden in originele verpakking, geopende verpakking goed afsluiten en zo snel mogelijk
opmaken.

Reiniger   Indien net aangebracht met universele oplossing.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:
145 Euromix wood extra kan aangebracht worden op elke ondergrond die trek- en drukvast, vlak, schoon, duurzaam droog, vet- en vuilvrij
is, volgens de landspeci eke normen. Gebruiksaanwijzing:

Component B aan component A toevoegen en grondig mengen.
Lijm met een getande lijmkam, bijv. B3/B11 (TKB), voor het aanbrengen van parket.
Parket direct in het lijmbed plaatsen. De vloer niet betreden, maar na een hardingstijd van 1-2 uur het verlijmde oppervlak
nogmaals aandrukken en/of aanwalsen.
Verse lijmresten/-vlekken onmiddellijk met een universeel oplosmiddel verwijderen.
Gereedschap na gebruik ook met terpentine reinigen; uitgehard materiaal is alleen nog mechanisch te verwijderen.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID

DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende speci catienummer van het Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

ArtikelArtikelArtikelArtikel OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking EAN-codeEAN-codeEAN-codeEAN-code

145 Euromix Wood Extra  Combinatieverpakking à 8,485 kg 8 710345 145008 
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