
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Silaan getermineerd polymeer.

Kleur   Lichtbruin.

Consistentie   Pasteus.

Elastisch uithardend, zeer hoog vulvermogen
Gemakkelijk verwijderbaar van gelakte oppervlakken van afgewerkte parketelementen
Minimaliseert contactgeluid
Compenseert geringe zwel- en krimpbewegingen van het hout zonder een nadelige invloed op de ondergrond uit te oefenen.
Snellere stevigheidsontwikkeling
Watervrij, oplosmiddelvrij, daarom krimpvrij uithardend
Zeer emissiearm, Emicode EC 1
Geschikt voor vloerverwarming
Geen wisselwerkingen met goedgekeurde Euro-lakken en -oliën

TOEPASSING

Gestandaardiseerd staafparket
Hoogkantlamelparket (vanaf 16 mm hoogkantlamel)
Massieve planken >= 15 mm dikte (dikte-breedteverhouding max. 1:10)
Bamboeparket
Rookeiken (geurneutraal)
Meerlaags parket
Tapis (ambachtelijk)parket, met name oppervlaktebehandeld.

VERWERKING

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht   1,6 kg/l.

Verbruik   800 - 1200 g/m². Afhankelijk van manier van aanbrengen en materiaal.

Vorstbestendigheid   Ja.

157
EUROWOOD MS
1-component SMP parketlijm. Een watervrije, oplosmiddelvrije
parketlijm op STP-basis voor het verlijmen van genormaliseerd
staaf, meerlaags en massiefparket tot een lengte van 220 cm.
Onder andere voor gestandaardiseerd staafparket,
hoogkantlamelparket (vanaf 16 mm hoogkantlamel), massieve
planken ≥ 15 mm dikte (dikte-breedteverhouding max. 1:10),
bamboeparket, rookeiken (geurneutraal), meerlaags parket, tapis
(ambachtelijk) parket, met name oppervlaktebehandeld.
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Gereedschap   Getande spatel, tanding afhankelijk van parketformaat en ondergrond, bijv. B3/ B11 (TKB).

Verwerkingstijd   Inlegtijd is circa 20 minuten.

Afbindtijd   24-48 uur bij +20 °C.

Houdbaarheid   Binnen 12 maanden, in de originele verpakking, goed afgesloten tussen 5-30 °C, bij transport niet
vorstgevoelig. Na opening dicht afsluiten, zo snel mogelijk opgebruiken.

Reiniger   In verse toestand met een universeel reinigingsmiddel.

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

Ondergrond:

De ondergrond moet overeenkomstig de landspeci eke normen trek- en drukvast, vlak, schoon, duurzaam droog, vet- en vuilvrij
zijn.
Desgewenst uitsluitend met reactieve primers voorstrijken.

Gebruiksaanwijzing:

Eventueel gevormde oppervlaktehuid verwijderen
Voor parket, de lijm aanbrengen met een getande lijmkam, bijv. B3/ B11 (TKB).
Parket onmiddellijk of binnen ca. 20 minuten in het lijmbed leggen. De vloer niet betreden, maar in het bijzonder bij lange
elementen voldoende verzwaren.
Verse lijmresten/-vlekken onmiddellijk met een universele oplosmiddel verwijderen.
Gereedschap na gebruik ook met terpentine reinigen; uitgehard materiaal is alleen nog mechanisch te verwijderen.
Resten niet door toilet of gootsteen spoelen.
Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recyclen.
Verhard product = huisvuil.
Niet uitgehard = gemeentelijk inzamelpunt/afvalverwerkend bedrijf voor gevaarlijk afval.
Technische informatie en veiligheidsinformatieblad in acht nemen!
Alleen voor professionele gebruikers!

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse  :  Geen.

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

157 Eurowood MS  Emmer à 16 kg 8 710345 157001 
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