PARKETPRODUCTEN
VOOR EEN PERFECTE HOUTEN VLOERAFWERKING

COMPLEET ASSORTIMENT
VOOR ELKE PARKETTEUR
Met het uitgebreide assortiment Eurocol-parketproducten kiest u voor eersteklas producten voor het installeren
van de perfecte parketvloer. Een aantrekkelijk aanbod krachtige primers, lijmen, houtvulmiddel en lakken. Jarenlang beproefd en bewezen op de Duitse markt, nu ook verkrijgbaar in Nederland.
Eurocol-kwaliteit
Net als de Eurocol-producten voor de project- en woninginrichter, blinken Eurocol-parketproducten uit door hun prettige
verwerkingseigenschappen en solide eindresultaat. U bent ermee verzekerd van de kwaliteit die u van Eurocol mag verwachten, met de bijbehorende technische ondersteuning en advies. Zo wordt elk parketproject gegarandeerd een succes!

Parketlijmen
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.

Verbruik
800-1.000 g/m² (TKB/B3) en
1.000-1.200 g/m² (TKB/B11).
Verpakking
Emmer à 8,75 kg +
0,875 kg harder PU.

154 EUROWOOD SF ULTRA
1-component STP parketlijm met hoge schuifsterkte. Een watervrije, oplosmiddelvrije parketlijm op STP-basis voor het verlijmen van genormaliseerd parket.
Met name voor gestandaardiseerd staafparket, mozaiëk-, hoogkantlamelparket (ook
10 mm hoogkantlamel), massieve planken, 10 mm massief parket, bamboeparket,
rookeiken (geurneutraal), meerlaags parket, tafelparket, met name oppervlaktebehandeld op gestandaardiseerde cementaire en calciumsulfaatgebonden dekvloeren,
gietasfaltdekvloeren, geschikte gipsvezelplaten, houtplaatmateriaal, ontkoppelingsen isolerende onderlagen, niet-zuigende ondergronden (vast liggende keramiek en
natuursteenplaten, betontegels).

Verbruik
800-1.000 g/m² (TKB/B3) en
1.000-1.200 g/m² (TKB/B11).
Verpakking
Emmer à 16 kg.

Parketlijmen
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.

Verbruik
800-1.000 g/m² (TKB/B3) en
1.000-1.200 g/m² (TKB/B11).
Verpakking
Emmer à 16 kg.

554 EUROSTAR PARQUET PLUS
Universele parketlijm. Een oplosmiddelvrije kunsthars-dispersielijm met zeer
hoge filmstabiliteit in de uithardingsfase en zeer hoge hechting. Hoge schuifsterkte
met zeer hoge elasticiteit. Deze lijm overbrugt kleine oneffenheden in de
ondergrond en is geschikt voor vloeren die voorzien zijn van vloerverwarming.
Met name voor het verlijmen van 2-laagsparket - na goedkeuring door de
fabrikant, tot 1.200 mm lengte 3-laagsparket tot 2.250 mm lengte, na goedkeuring
door de fabrikant en bij een goede vlakheid van de ondergrond (geëgaliseerde
ondergrond). Staafparket, Mozaïekparket, Hoogkantlamelparket (22 mm), Dun
parket (10 mm massief parket), eiken en voor golving vatbare soorten hout
(bijv. esdoorn, beuken, e.d.) die een slankheid (staafdikte: breedte) van 1:4 niet
overschrijden op zuigende, cementaire ondergronden alsook vast liggend,
vastgeschroefde houtplaatmateriaal.

Heeft u nog vragen over onze parketproducten?
Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling Technische Adviezen: 075 627 16 30
of met uw Technisch-commercieel adviseur.
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Verbruik
800-1.100 g/m².
Verpakking
Emmer à 22 kg.

