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the strong connection

BASECOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een basis laklaag op
een 305 BetonDesign ondergrond als impregneerlaag en
hechtingsverbeteraar voor de 310 FinishCoat. Voor gebruik de
gesloten es minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaat Copolymeer.

Kleur

Melk wit.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Gebruiksklaar
Eenvoudig te verwerken
Impregnerend vermogen
Hechtingsverbeteraar
Oplosmiddelvrij
Geur neutraal

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,04 kg/l.

Verbruik

100 – 120 g/m² per laag.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een BetonDesign en FloorDesign ondergrond als Impregneer laag en hechtingsverbeteraar
voor de 310 FinishCoat.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type microvezel 9 mm.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 ⁰C).

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Minimaal 2 uur, a akken binnen 24 uur met 310 FinishCoat.

Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
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De 305 BetonDesign en 395 FloorDesign dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. De ondergrond
dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
300 BaseCoat wordt aangebracht met behulp van een 9 mm microvezel lakroller. Deze laag heeft een impregnerend vermogen en
zorgt voor een goede hechting van de 310 FinishCoat.
De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in
willekeurige richtingen uit te rollen.
Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient de 310 FinishCoat, eveneens met behulp van een 9mm
microvezel lakroller, te worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur.
Na circa 8 dagen is de afwerklaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met
vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel

Omschrijving

Verpakking

EAN-code

300

BaseCoat

Fles à 1 kg

8 710345 300131

300

BaseCoat

12x1 kg es

8 710345 300124
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301

the strong connection

BASESEALER

1-component laksysteem voor het aanbrengen van een basis
laklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een
BetonDesign vloer als impregneerlaag en hechtingsverbeteraar
voor de 311 TopCoat.

PRODUCTTYPERING
Basis

1 component polyurethaan gemodi ceerde kunstharsdispersie gebaseerde lak.

Kleur

Wit transparant.

Consistentie

Dun vloeibaar.

VOS-emissievrij
Watergedragen
Eenvoudig te verwerken
Gebruiksklaar
Sneldrogend
Geen vergeling
Zeer goede hechting

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

Soortelijk gewicht

1,03 kg/l.

Verbruik

Circa 100 g/m².

Vorstbestendigheid
Brandklasse

Nee.
: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een basis laklaag op een gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie- of een BetonDesign vloer als impregneer
laag en hechtingsverbeteraar voor de 311 TopCoat.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type: epoxyroller of 2 componenten Nylonroller 13 mm of kwast.

Verwerkingstijd

60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).

Afbindtijd

Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 ⁰C).

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na 3-4 uur beloopbaar bij 20 °C.
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Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De 305 BetonDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreﬀende
Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik de 301 BaseSealer minimaal 1 minuut goed mechanisch doorroeren tot een homogene massa. De mixer moet zijn
voorzien van een kuntsto aag of coating.
Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
Deze basislak in één volledig dekkende laag opbrengen met behulp van een epoxyroller of Nylonroller 13 mm. De lak dient
gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht.
Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur, de vloer worden afgelakt
met 311 TopCoat. Wij adviseren om de lak in willekeurige richting uit te rollen. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst
geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de a ak 311 TopCoat kan
worden aangebracht. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een
temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden.
Na minimaal 7 dagen is de 311 TopCoat volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat
de vloer binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° – max. 23 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)
De ondergrond temperatuur dient minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur te liggen.
Meer informatie:
Buiten bereik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen (zie veiligheidsblad).
Veiligheidsbladen : Beschikbaar op onze site www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
301

BaseSealer

Blik à 2,5 kg

8 710345 301008
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305

the strong connection

BETONDESIGN

Gebruiksklare exibele, pasteuse afwerklaag voor het realiseren
van een decoratieve betonuitstraling op o.a. vloeren en wanden
in een laagdikte van ca. 1 mm (bij twee lagen). De hardheid
wordt bepaald door de ondergrond. Cementgebonden
ondervloeren dienen vooraf geëgaliseerd te worden met 990
Europlan Direct en anhydrietvloeren met 925 Europlan Alphy
Direct. Wanden egaliseren met 658 Wandoforte. Kleuren: signal
grey, platinum grey, telegrau 1, dusty grey, rust (special),
ash,stone grey, greige, olive, slate en warm white.

PRODUCTTYPERING
Basis

Pasteuze massa met minerale pigmenten en elasti cerende kunststoﬀen.

Kleur

30511 ash

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1
Gebruiksklaar
Eenvoudig te verwerken
Spanningsvrij
Flexibel
Uitstekende hechting
Laagdikte slechts ca. 1 mm

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Eerste laag na 3 uur en de tweede laag na 6 uur.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,65 – 1,9 kg/l. (afhankelijk van kleur).

Verbruik

400 – 500 g/m² per laag.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van ca. 1 mm.

VERWERKING
Laagdikte

Ca. 1 mm (bij twee lagen).
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Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

Gereedschap

Spackmes, Paleerijzer, Venetiaanse stucspaan, Troﬀel, Brandtroﬀel, Eurocol 855 mengijzer, Excentrische
(Rotex) Schuurmachine + schuurschijf K 150 en stofzuiger, Eénschijfsschuurmachine + multihole
schuurschijf K150 i.c.m. paarse dustpad, Hand schuurblok + schuurpapier K180 en Lakroller type microvezel
9 mm.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 ⁰C).

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
305 BetonDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden ondervloeren
egaliseren met 990 Europlan Direct en Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy
Direct. In speciale situaties kan de 925 Europlan Alphy Direct geadviseeerd worden op een cementgebonden ondervloer. Wanden
egaliseren met 658 Wandoforte of 955 Wandostuc.
Het verdient aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of jner en vervolgens stofvrij
te maken met behulp van een industriestofzuiger.
305 BetonDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 305 BetonDesign.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Stap 1. De eerste laag:
Mix/roer BetonDesign goed machinaal door op een laag toerental met een mengijzer, gebruik hiervoor een mengijzer die circa 1/3 van het
formaat van de emmer is zoals het Eurocol 855 Mengijzer. De eerste laag kan worden aangebracht met een Venetiaanse stucspaan. Langs
o.a. plinten een spackmes toepassen. Verspaan het materiaal op wand of vloer al naar gelang uw wensen qua structuur en zorg dat u het
totale oppervlak bedekt. Deze laag is mede bepalend voor de structuur in het product en dus voor het eindresultaat (een grotere spaan
geeft een rustiger beeld in het eindresultaat). Zorg ervoor dat u niet te veel in het aangebrachte werk terug gaat, de roestvrijstalen spaan
kan zwarte vlekken achterlaten in het drogende werk. Tijdens de uitvoering dient er “nat in nat” te worden verwerkt. Dit voorkomt het
opentrekken van eerder aangebracht/aangedroogd materiaal. Kies een hoek van de wand of vloer om te starten, werk vanuit deze hoek in
een diagonale lijn zodat u makkelijk “nat in nat” blijft werken, dat geeft het beste resultaat. Na het aanbrengen van de eerste laag dient
deze bij een kamertemperatuur van 20 ⁰C circa 3 uur te drogen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Stap 2. Het schuren van de eerste laag:
Schuur de eerste laag licht op met bij voorkeur een excentrische schuurmachine voorzien van een schuurschijf korrel 150, U dient rekening
te houden met het feit dat de structuur in de eerste laag mede bepalend is voor de uitstraling in het eindresultaat. (Er kan ook handmatig
geschuurd worden met behulp van een schuurklos of met een vlakschuurmachine, gebruik dan schuurpapier met korrel 180). Na het
schuren dient het totale oppervlak goed stofvrij te worden gemaakt met behulp van een industriestofzuiger.
Stap 3. De tweede laag:
Mix/roer het materiaal goed door, zoals omschreven bij stap 1, tot een egale massa. Vervolgens kan de tweede laag worden aangebracht.
Verspaan het materiaal al naar gelang uw wensen t.a.v. structuur. Zorg ervoor dat u een dunne laag aanbrengt. Vervolgens deze laag
volledig laten drogen. De droogtijd is minimaal 6 uur.
Stap 4. Het schuren van de tweede laag:
Na voldoende droging kan de tweede laag licht worden geschuurd zoals omschreven bij stap 2. De intensiviteit van het schuren heeft
direct invloed op de uitstraling van het eindresultaat. Vervolgens de ondergrond stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
Voorkom bij deze bewerking voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
Stap 5. De afwerking:
Werk BetonDesign tot slot af met het BetonDesign laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 300 BaseCoat aanbrengen en deze
volledig laten drogen. Na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur dient hierop de toplaag 310 FinishCoat te worden
aangebracht. Deze heeft een droogtijd van minimaal 12 uur. Wanden dienen zonder een laag 300 BaseCoat, direct met 310 FinishCoat te
worden afgewerkt. Dit systeem opbrengen met behulp van een 9 mm microvezel lakroller. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten
over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. Na 24 uur is
80% van de uitharding van de lak bereikt. Na circa 8 dagen is de afwerklaag volledig uitgehard en resistent. Hierdoor is het belangrijk
dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.
In geval van projectmatig gebruik, waarbij de vloer of wand zwaarder wordt belast adviseren wij om het BetonDesign af te werken met het
2-componenten 311 TopCoat laksysteem. Bij vloertoepassing altijd eerst een laag 301 BaseSealer aanbrengen en deze volledig laten
drogen. Na een droogtijd van 2-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur dient hierop de toplaag 311 TopCoat te worden aangebracht. Na 48 uur
dient de 301 BaseSealer laag vooraf geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen. De
droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. Wanden dienen zonder een laag 301 BaseSealer, direct met 311 TopCoat te worden
afgewerkt. Dit laksysteem mengen conform de gebruiksaanwijzing op de verpakking en opbrengen met behulp van een epoxyroller of 2
componenten Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij
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adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen. Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Na circa 7
dagen is de toplaag pas volledig mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen
niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de afwerking.
De genoemde droogtijden zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals genoemd onder verwerkingscondities.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Verbruik:
300 BaseCoat : 100 – 120 g/m²
310 FinishCoat : circa 50 g/m²
301 BaseSealer : 100-150 g/m²
311 Topcoat : 50 – 75 g/m²
Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken
Tips om uw BetonDesign vloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Vloerverwarmingsconstructies:
BetonDesign kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig
te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur
na het a akken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de
vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving

Verpakking

305

Emmer à 7 kg

BetonDesign

EAN code

3053 signal grey

8710345 003032

3054 platium grey

8710345 003049

3055 telegrau 1

8710345 003056

3056 dusty grey

8701345 003063

30510 rust (special)
30511 ash

8710345 305013

30512 stone grey

8710345 305020

30513 greige

8710345 305037

30514 olive

8710345 305044

30515 slate

8710345 305051

30516 warm white

8710345 305068
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De 305 BetonDesign is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
3053 signal grey:

3054 platinum grey:

3055 telegrau 1:

3056 dusty grey:

30510 rust (special):

30511 ash:

30512 stone grey:

30513 greige:
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30514 olive:

30515 slate:

30516 warm white:

305 BETONDESIGN
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310

the strong connection

FINISHCOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een a aklaag als
eindafwerking op een 305 BetonDesign vloer of wand. Voor
gebruik de gesloten jerrycan minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING
Basis

Aliphatische PUR-dispersie.

Kleur

Melk beige

Consistentie

Dun vloeibaar.

Gebruiksklaar
Eenvoudig te verwerken
Chemicaliën bestendig
Krasvast
Zeer goede hechting
Geur neutraal

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,03 kg/l.

Verbruik

Circa 50 g/m² per laag.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een a aklaag als eindafwerking op BetonDesign en FloorDesign.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type microvezel 9 mm.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 ⁰C).

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 24 uur aanbrengen). Volledig Uitgehard na
8 dagen.

Reiniger

Water.

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

310 FINISHCOAT
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De 305 BetonDesign en 395 FloorDesign dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreﬀende gebruiksaanwijzing. De
vloer dient voorbehandeld te zijn met een laag 300 BaseCoat. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. BetonDesign wanden
kunnen direct met 310 FinishCoat worden afgewerkt.
Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
Nadat de basis laklaag 300 BaseCoat op de vloer is aangebracht kan, na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24
uur, de toplaag 310 FinishCoat worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur. Dit systeem opbrengen met behulp van een 9
mm microvezel lakroller. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij
adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
Na circa 8 dagen is de toplaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast
met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Tips om uw BetonDesign en FloorDesign vloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign vloeren adviseren wij 312 Coditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur
: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid
: 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
310

FinishCoat

Fles à 1 kg

310

FinishCoat

12x1 kg es 8 710345 310123

8 710345 310130

310 FINISHCOAT
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311

the strong connection

TOPCOAT

2-componenten laksysteem voor het afwerken van 305
BetonDesign op wanden en vloeren. Dit laksysteem geeft een
betere bescherming bij intensief gebruik op projecten zoals
winkelvloeren e.d. Voor gebruik de componenten samenvoegen
en goed mengen conform de gebruiksaanwijzing.

PRODUCTTYPERING
Basis

2 componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie gebaseerde lak. Mengverhouding:
Component A : B 83 : 17.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Mooie zijdematte uitstraling
VOS-emissievrij
Watergedragen
Eenvoudig te verwerken
Zeer goed UV-bestendig
Zeer goed chemicaliën bestendig
Bestand tegen rubber (o.a. warme autobanden)
Lage krasgevoeligheid
Zeer goede hechting
Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.

Soortelijk gewicht

1,06 kg/l.

Verbruik

50-75 g/m² per laag.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een a aklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloeren, BetonDesign vloeren
en wanden en 307 WallDesign wanden. Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Op wanden is het aanbrengen
van één laag 311 TopCoat voldoende.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type: epoxyroller of 2 componenten Nylonroller 13 mm of kwast.

Mengverhouding

Component A : B 83 : 17

Verwerkingstijd

60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5 - 25 ⁰C).

311 TOPCOAT
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Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C. Volledig
mechanisch en chemisch belastbaar.

Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De 305 BetonDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatie vloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreﬀende
Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:
Voeg de verharder (component B) volledig toe aan de basis (component A). Vervolgens het mengsel minimaal 3 minuten
mechanisch mengen tot een homogene massa. Hierna overgieten in een schone lege verpakking en nogmaals goed mengen. De
mixer moet voorzien zijn van een kunststo aag of coating.
Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
Dit laksysteem opbrengen met behulp van een epoxyroller of 2-componenten Nylonroller 13 mm. De lak dient gelijkmatig en
zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren vervolgens om de lak in willekeurige richting uit
te rollen.
Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 2-4 uur maar uiterlijk binnen 48 uur, de vloer worden afgelakt
met 311 TopCoat. Wij adviseren om de lak in willekeurige richting uit te rollen. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst
geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de a ak 311 TopCoat kan
worden aangebracht. De droogtijd van de 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een
temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden. Na minimaal 7
dagen is de toplaag volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand
binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6)-pentamethyl)-4-piperidyl)sebacat.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Meer informatie:
Buiten bereik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Tips om uw BetonDesign vloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° – max. 23 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)

311 TOPCOAT
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MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Component B: GHS07 waarschuwing (zie veiligheidsblad).
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.
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
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

311

TopCoat

Combinatieverpakking à 2,5 kg 8 710345 003124

311

TopCoat

Combinatieverpakking à 1 kg

8 710345 311540

311 TOPCOAT
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312

the strong connection

CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign bij
vloertoepassing. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert
de aanhechting van vuil. Beschermlaag kan bij de volgende
reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van
de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING
Kleur

Transparant.

Consistentie

Vloeibaar.

Reiniging en onderhoud in één bewerking
Creëert een vuilafstotende lm
Geen optische verandering van het BetonDesign
Gunstig verbruik
Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Na volledige droging.

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

pH-waarde

10

Soortelijk gewicht

1,02 kg/l.

Verbruik

250 gram Conditioner op 10 liter water.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een lm die
voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze lm wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van
de vloer behouden (geen glanseﬀect).

VERWERKING
Gereedschap

(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).

Mengverhouding

Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

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

312 CONDITIONER
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Gebruiksaanwijzing:
Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen
met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of
stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige
droging, kan de vloer weer belopen worden.
In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een
stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater
opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoonwater en een mop. Na volledige droging de
vloer onderhouden door het aanbrengen van een lm 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de
vloer weer worden belopen.
Mop en/of borstel direct met water reinigen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege jerrycans/ essen om met leidingwater en voer
deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoﬀen < 5%, zeep < 15%, parfums.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

312

Conditioner

Fles à 1 kg

8 710345 312011

312

Conditioner

Overdoos met 12 x 1 kg es 8 710345 312110

312 CONDITIONER
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VOORSTRIJKMIDDELEN

VOORBEHANDELING
the strong connection

043

the strong connection

EUROPRIMER ALPHY

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van
gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het
‘olifantshuid’ eﬀect in de egalisatielaag, wanneer de top van de
anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaatdispersie.

Kleur

Groen.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Gunstig verbruik

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Classi catie

Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.

Soortelijk gewicht

Ca. 1,02 kg/l.

Verbruik

100 – 200 g/m², bij zuigende ondervloeren.*

TOEPASSING
Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van gipsgebonden egalisatiemiddelen en het voorkomen van het olifantshuid
eﬀect in de egalisatielaag, wanneer de top van een anhydrietvloer plaatselijk of in zijn geheel zeer sterk zuigend is.

VERWERKING
Gereedschap

Vachtroller.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

1 - 2 uur.*

Reiniger

Water.

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

043 EUROPRIMER ALPHY
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De anhydrietvloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn,
overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik de verpakking goed schudden.
043 Europrimer Alphy met een vachtroller gelijkmatig opbrengen. Zorg er hierbij voor dat er voldoende primer wordt aangebracht
door de roller regelmatig te voorzien van vers materiaal.
043 Europrimer Alphy kan desgewenst ook worden verspoten.
Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
Gereedschap direct met water reinigen.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
043

Verpakking

EAN-code

Europrimer Alphy Jerrycan à 10 kg 8 710345 043014

043 EUROPRIMER ALPHY
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044

the strong connection

EUROPRIMER MULTI

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting
van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals
zand/cement dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens
geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals, terrazzo,
keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor
houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige
lijmrestanten, asfalt vloeren. Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaatdispersie.

Kleur

Wit.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Universeel toepasbaar
Gunstig verbruik
IMO gecerti ceerd

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Classi catie

Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.

Soortelijk gewicht

Ca. 1,01 kg/l.

Verbruik

50-75 g/m² bij gesloten ondervloeren.
100 – 200 g/m² bij zuigende ondervloeren.*

TOEPASSING
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals
zand/cement dekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals, terrazzo, keramisch
tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren.
Geschikt voor binnen en buiten.

VERWERKING
Gereedschap

Schuimroller of vachtroller.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

½ - 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij
anhydrietvloeren.*

044 EUROPRIMER MULTI
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Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn,
overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voor gebruik de verpakking goed schudden.
Bij gladde en gesloten ondergronden de 044 Europrimer Multi met een schuimroller gelijkmatig opbrengen. Op zuigende
ondervloeren een vachtroller gebruiken.
044 Europrimer Multi kan desgewenst ook worden verspoten.
Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
Gereedschap direct met water reinigen.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Indien er een tweede laag moet worden aangebracht of in combinatie met 026 Euroblock Multi, dient de 044 Europrimer Multi
volledig droog en beloopbaar te zijn.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 20 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.
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
Artikel

Omschrijving

Verpakking

EAN-code

044

Europrimer Multi

Jerrycan à 10 kg

8 710345 044011

044

Europrimer Multi

Fles à 1 kg

8 710345 004428

044

Europrimer Multi

12x1 kg es

8 710345 004411

044 EUROPRIMER MULTI
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049

the strong connection

EUROPRIMER ABS

Voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van
egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden
wanden en vloeren, plaatmateriaal e.d.. Geschikt voor binnen en
buiten.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaatdispersie.

Kleur

Blauw.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Verwerkersvriendelijk
Onbrandbaar
Gunstig verbruik
Hoog indringend vermogen

EIGENSCHAPPEN
Classi catie

Emicode EC 1PLUS getest conform EN 13999-2/4.

Soortelijk gewicht

1,0 kg/l.

Verbruik

100 - 150 g/m².*

TOEPASSING
Voorstrijkmiddel voor:
het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op absorberende, steenachtige ondervloeren;
het versterken van de toplaag van absorberende, steenachtige ondervloeren;
calciumsulfaatgebonden-gietvloeren, waarop naderhand geëgaliseerd en/of verlijmd dient te worden.

VERWERKING
Gereedschap

Vachtroller, kwast of spuit.

Opslag

Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

1 - 2 uur.*

Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
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ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De ondervloer dient vochtabsorberend, druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en
stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Voor de eisen met betrekking tot calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de CUR-aanbeveling "Gietvloeren met
calciumsulfaat als bindmiddel" (Stichting CUR te Gouda), nummer 107.
Bij zeer sterk zuigende anhydrietvloeren adviseren wij, om de kans op olifantenhuid te verminderen, 2 lagen 044 Europrimer Multi of
1 laag 043 Europrimer Alphy aan te brengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
049 Europrimer ABS gelijkmatig en dekkend aanbrengen met een vachtroller en/of kwast.
049 Europrimer ABS kan desgewenst ook verspoten worden.
Na droging kan de ondervloer verder worden afgewerkt.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.
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
Artikel Omschrijving
049

Verpakking

EAN-code

Europrimer ABS Jerrycan à 10 kg 8 710345 049016

049 EUROPRIMER ABS
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VOCHTISOLATIESYSTEMEN

VOCHTISOLATIE

the strong connection

021

the strong connection

EUROBLOCK RENO

2-componenten epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op
schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in
twee lagen aanbrengen (verbruik 1e laag min. 250 g/m² en de 2e
laag min 150 g/m²). Voor een goede aanhechting van de
egalisatie de tweede nog natte laag direct goed dekkend
instrooien met 846 Quartzsand (brutoverbruik 4 kg/m², netto
verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en
voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het
restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet
overschrijden.

PRODUCTTYPERING
Basis

Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.

Kleur

Transparant.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Watervrij
Geschikt voor vloerverwarmingsconstructies
Gunstig verbruik
Zeer goed indringend vermogen
Inzetbaar als vochtscherm
Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht

1,08 g/cm³.

Verbruik

300-400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water
oplosbare lijmresten.
Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen
dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.
Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
Voor versteviging van instabiele oppervlakken.
Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer.

VERWERKING

021 EUROBLOCK RENO
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Gereedschap

Vachtroller.

Afbindtijd

Afbindtijd tussen 2 lagen. 24 uur (begaanbaar).*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

30 minuten.*

Droogtijd

Bij 20 °C, 24 uur per laag.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de
eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand/cement eerst kogelstralen of frezen.
021 Euroblock Reno is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen nat zijn, maar er mag geen water aan het oppervlak zichtbaar zijn.
Er mag geen sprake zijn van drukvocht.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van comp. B te prikken. Maak
hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
Het geheel minimaal 2 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa.
Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 24 uur een 2e laag 021 Euroblock Reno aanbrengen.
Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden, de laatste laag 021 Euroblock Reno altijd volledig dekkend instrooien met
846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 021 Euroblock Reno te voorzien van
een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller.
Na 24 uur de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger verwijderen.
Voor het afdichten van scheuren en naden de 021 Euroblock Reno met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt.
De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 021 Euroblock Reno en
vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 021 Euroblock Reno en direct
instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint
Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno.
Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengd de afbindtijd aanzienlijk.
Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel, verkrijgbare injectiespuit.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Component A : Xi (irriterend), N (milieugevaarlijk) Component B : C (bijtend), N (milieugevaarlijk)
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

021

Euroblock Reno Combinatieverpakking à 10 kg 8 710345 002127

021

Euroblock Reno Combinatieverpakking à 3 kg

8 710345 002134

021 EUROBLOCK RENO
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023

the strong connection

EUROBLOCK FAST

Snelafbindende en oplosmiddelvrije 2-componenten
epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste,
steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen
m.b.v. een A2 vertande lijmkam i.v.m. de relatief korte potlife van
ca. 10 minuten. Voor een goede aanhechting van de egalisatie
de tweede nog natte laag direct volledig dekkend instrooien met
846 Quartzsand (bruto verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5
kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met
een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in
de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden.

PRODUCTTYPERING
Basis

Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.

Kleur

Transparant.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Na 3 uur beloopbaar
Geschikt voor vloerverwarmingsconstructies
Gunstig verbruik
Zeer goed indringend vermogen
Inzetbaar als vochtscherm
Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht

1,10 g/cm³.

Verbruik

Ca.300-400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.

TOEPASSING
Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water
oplosbare lijmresten.
Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen
dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.
Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
Voor versteviging van instabiele oppervlakken.
Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer.

VERWERKING
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Gereedschap

A2 vertande lijmkam.

Verwerkingstijd

10 minuten (gemeten met 100 gram bij 23 °C).

Afbindtijd

Per laag bij 20 °C na 3 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, bij goede opslag en in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de
eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
De top van de ondervloer dient droog te zijn (< 6,0% CM meting bij cementgebonden en < 1% bij gipsgebonden vloeren).
Er mag geen sprake zijn van drukvocht.
Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand/cement eerst kogelstralen of frezen.
023 Euroblock Fast is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van comp. B te prikken. Maak
hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
Het geheel minimaal 3 minuten mechanisch mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) tot een homogene
massa.
Na het mengen het product overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doorroeren.
Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 3 uur maar binnen 24 uur een 2e laag 023 Euroblock
Fast aanbrengen.
Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden, de laatste laag 023 Euroblock Fast altijd volledig dekkend instrooien met 846
Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 023 Euroblock Fast te voorzien van een
laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller.
Na 3 uur de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger verwijderen.
Voor het afdichten van scheuren en naden de 023 Euroblock Fast met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt.
De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 023 Euroblock Fast en
vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 023 Euroblock Fast en direct
instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint
Connector in combinatie met 023 Euroblock Fast.
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
De dauwpunttemperatuur dient 3 °C hoger te zijn dan de oppervlaktetemperatuur van de vloer.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
Veiligheid en
milieu
Veiligheidsbladen

: Component A: Xi (irriterend), N (milieugevaarlijk). Component B: C (bijtend), N (milieugevaarlijk).
: Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
: Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op
onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
023

EAN-code

Euroblock Fast Combinatieverpakking à 5 kg 8 710345 002318

023 EUROBLOCK FAST

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

026

the strong connection

EUROBLOCK MULTI

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en
optrekkend vocht in zand/cement vloeren (monolietvloeren
eerst licht laten aan ‘stralen’). Bij toepassing in 2 lagen geschikt
onder linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder
dampdichte vloerbedekking zoals PVC en rubber. De eerste laag
dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het
restvochtpercentage in de ondervloer mag de 4,0% (CM) niet
overschrijden.

PRODUCTTYPERING
Basis

Polyvinylideenchloride.

Kleur

Blauw.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Eenvoudige verwerking
Gunstig verbruik
Onbrandbaar
Snelle droogtijd

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,24 kg/l.

Verbruik

1e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m².
2e en 3e laag (onverdund) 50 - 75 g/m², per laag.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het afsluiten van restvocht in zand/cement-, monoliet-, en bestaande keramische tegelvloeren:
bij toepassing in 2 lagen geschikt voor linoleum.
bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

VERWERKING
Gereedschap

Vachtroller of kwast.

026 EUROBLOCK MULTI
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Afbindtijd

24 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

1e laag 20 minuten.* 2e en 3e laag 60 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
026 Euroblock Multi is geschikt voor ondervloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon,
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten geheel verwijderen.
Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044
Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller en voldoende laten drogen. Indien er een paraﬃne houdende curing compound gebruikt
is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen. Vervolgens de vloer dun dekkend voorstrijken
met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller. In het geval van verdiepte voegen dan de 044 Europrimer Multi aanbrengen
m.b.v. een vachtroller en na rollen met een schuimroller zodat er een dun dekkende laag ontstaat op de keramische tegels en deze
voldoende laten drogen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Opmerking:
Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm nooit meer dan 4% vocht bevatten. Als de constructie van de vloer
wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.
Gebruiksaanwijzing:
De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de
ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij keramische tegelvloeren en monolietvloeren die vooraf voorgestreken zijn met
044 Europrimer Multi.
Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid
en type ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks
op de voorgaande laag.
De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid).
Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag dient de laatst aangebrachte 026 Euroblock Multi laag minimaal 12 uur te
drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
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.

026 EUROBLOCK MULTI
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ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
026

Verpakking

EAN-code

Euroblock Multi Jerrycan à 12 kg 8 710345 486026

026 EUROBLOCK MULTI
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EGALISATIE/REPARATIEMORTELS

REPAREREN EN
EGALISEREN
the strong connection

905

the strong connection

EUROPLAN FILL

Snelcement voor het vullen van gaten en scheuren in
steenachtige vloeren en wanden. Het repareren van beschadigd
betonwerk. Door de jne poederstructuur zeer vlak af te werken.
Laagdikte van 0 - 40 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Veredeld cementpoeder met toeslagstoﬀen

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Eenvoudige verwerking
Snelle verharding
Naar praktisch 0 mm uit te smeren
Zeer glad af te werken
Snel belegbaar

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Snelcement voor:
het wegwerken van oneﬀenheden en hoogteverschillen in egalisaties en steenachtige vloeren
het vullen van naden van watervast plaatmateriaal, bitumen en tegelvloeren
het repareren van beschadigd betonwerk.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan, troﬀel of plamuurmes.

Mengverhouding

4 volumedelen 905 Europlan Fill toevoegen aan 1 volumedeel water.

Wachttijd

Geen.

Verwerkingstijd

Binnen 5 minuten na het mengen.

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

15-30 minuten.

905 EUROPLAN FILL
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* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
905 Europlan Fill kan op elke starre, druk- en trekvaste, blijvend droge steenachtige ondervloer worden aangebracht. Tevens dient
de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi
Poreuze en/of afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen
Gebruiksaanwijzing:
Meng 4 volumedelen 905 Europlan Fill op 1 volumedeel water tot een klontvrije mortel.
Verwerk de mortel direct met een vlakspaan, plamuurmes of troﬀel.
Tot ca. 1 uur na verharding kan de aangebrachte 905 Europlan Fill nog worden gepolitoerd door de mortel iets met water te
besprenkelen en met de vlakspaan te politoeren.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
905

Europlan Fill

EAN code

Emmer met doos à 4 kilo 8 710345 905107

905 EUROPLAN FILL
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922

the strong connection

EUROPLAN FLASH

Speciaalcement voor het maken van sneldrogende en
krimparme zand/ cement afwerkvloeren die na 1 dag geschikt
zijn voor verdere afwerking. Zowel binnen als buiten toepasbaar.
Ook geschikt om reparaties uit te voeren aan zand/cement
vloeren. In een laagdikte van 35 mm na 24 uur ca. 2,5%
restvocht. Minimale laagdikte : 3,5 cm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met chemische toeslagstoﬀen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Krimparme zand/cement vloer welke na 1 dag geschikt is voor verdere afwerking
Voor binnen- en buitentoepassingen
Verpompbaar
Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt om met beton of epoxy-coatings te worden afgewerkt
Minimale laagdikte 3,5 cm
In een laagdikte van 3,5 cm, na 24 uur ca. 2,5 % restvocht

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Verbruik

Voor 1:4 menging ca. 3,5 kg/m², per 10 mm laagdikte.
Voor 1:5 menging ca. 2,8 kg/m², per 10 mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor reparaties aan zand/cement vloeren.
Voor spoedopdrachten vloerafwerking.
Voor toepassing in zgn. natte ruimten, zwembaden, balkons en terrassen.
Parket na 3 dagen te leggen

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan en rei.

Mengverhouding

Mengverhouding 922 / zand: 1:4 of 1:5 (max. korrelgrootte zand 0,8 mm). Mengverhouding water: Op 20 kg
922 Europlan Flash + 80-100 kg zand, ca. 7 liter schoon water, afhankelijk van het vochtgehalte van het zand.

Verwerkingstijd

Ca. 30 minuten.*

922 EUROPLAN FLASH
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Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

Ca. 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na ca. 3 uur begaanbaar.*

Doordroging

Na 24 uur voldoende droog voor verdere afwerking.* Na 3 dagen geschikt om parket te verlijmen.*
Maximaal toegestane vochtpercentage 4% (CM Gerät) bij het verlijmen van keramische tegels.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De zand/cement c.q. betonnen ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij
te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Om de afwerkvloer voldoende te laten hechten, de ondervloer vooraf voorzien van een laag 049 Europrimer ABS, 099
Dispersieprimer of een aanbrandlaag van cement en water.
922 Europlan Flash met zand en water mengen met een dwangmenger of een zand/cement molen, tot er na enige minuten een
aardvochtig, plastisch mengsel ontstaat.
Bij handmatig aanmaken van een mortel zal de droogtijd van de mortel aanzienlijk verminderen. Daarom ontraden wij handmatig
aanmaken.
Zand met een maximale korrelgrootte van 0,8 mm gebruiken.
Meng 922 Europlan Flash en zand in een 1:4 of 1:5 verhouding.
Voeg ca. 7 liter water toe (afhankelijk van de vochtigheid van het zand) aan 20 kg 922 Europlan Flash + 80 tot 100 kg zand.
922 Europlan Flash uitsluitend met zand en water mengen. Cement en andere toeslagstoﬀen mogen niet worden toegevoegd.
Tijdens de droging van de vloer, deze beschermen tegen tocht en direct zonlicht.
De vloer is bij een temperatuur van 18°-20 °C na ca. 3 uur begaanbaar en geschikt voor de afwerking met keramische tegels. Bij
natuursteen minimaal 12 uur droogtijd aanhouden.
Droogtijd van dikkere lagen en op niet geheel droge ondergronden is langer dan de hiervoor genoemde waarden.
In één bewerking de gewenste laagdikte aanbrengen.
Vloeraansluitingen en vloerdelen aan elkaar verankeren.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
922 Europlan Flash kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal
3 dagen na het aanbrengen van de afwerkvloer de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per
dag.

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
922

Europlan Flash Zak à 20 kg

8 710345 922104

922 EUROPLAN FLASH
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945

the strong connection

EUROPLAN SOLID

Zeer glad af te werken, sneldrogende en standvaste
reparatiemortel voor het opvullen van diepe gleuven en voor het
uitvlakken en repareren van traptreden en kleine
vloeroppervlakken, binnen. Ook geschikt voor het vullen van
gaten, gleuven en oneﬀenheden in cementgebonden en andere
steenachtige vloeren. Door de jne structuur van de mortel is
het mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren en
de reparatieplek zeer glad af te werken. Maximum laagdikte : 50
mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met toeslagstoﬀen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Stofarm
Snelverhardend (waardoor vloerbedekking snel gelegd kan worden)
Maximale laagdikte 50 mm
Standvast
Hoge drukvastheid
Bureaurolstoelvast vanaf 1 mm
Zeer glad af te werken

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

1 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 8 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 1 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen ≥ 30 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Zeer geschikt voor het opvullen van diepe gleuven.
Voor het uitvlakken en repareren van traptreden en kleine vloeroppervlakken binnen.
Het vullen van gaten, gleuven en oneﬀenheden in cementgebonden en andere steenachtige vloeren.
Niet geschikt voor natte ruimten en buitentoepassingen.

945 EUROPLAN SOLID
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VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan.

Mengverhouding

23 kg 945 Europlan Solid op 5-7 liter water.

Wachttijd

Geen.

Verwerkingstijd

Binnen 10 minuten na het mengen.

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
945 Europlan Solid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer
schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren, zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden evenals
geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met een schuimroller.
Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23kg 945 Europlan Solid toe aan 5-7 liter koel en schoon leidingwater, afhankelijk van de toepassing.
Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
De mortel binnen 10 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan.
Zojuist aangebrachte reparatieplekken beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Na 30 - 45 minuten nabewerken met de vlakspaan tot een glad oppervlak is bereikt.
Indien gewenst kan de 945 Europlan Solid bij toepassing in een laagdikte groter dan 50 mm, 1:3 worden versneden met 846
Quartzsand (maximaal 7 kg 846 Quartzsand op 23 kg 945 Europlan Solid).
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
945 Europlan Solid kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code

945 EUROPLAN SOLID
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945

Europlan Solid Zak à 23 kg

8 710345 945110

945 EUROPLAN SOLID
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900

the strong connection

EUROPLAN DSP

Flexibele gebruiksklare egalisatiepasta voor het egaliseren van
o.a. oude vinyl of rubberen vloerbedekking, oude lijmresten en
hoogteverschillen tussen plaatmaterialen. Tevens geschikt om de
naden tussen plaatmaterialen dicht te zetten. Maximum
laagdikte in één bewerking: 2 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Styreen-butadieen-dispersie

Kleur

Gebroken wit.

Onbrandbaar
Verwerkersvriendelijk
Zeer exibel
Bureaurolstoelvast
Gebruiksklaar

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

8 uur.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,65 kg/l.

Verbruik

Afhankelijk van de toepassing.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 2 mm van:
oude vinyl vloeren
oude lijmresten
hoogteverschillen tussen plaatmaterialen
bestaande rubber vloerbedekking, welke met een vloerbedekking moet worden belegd.

VERWERKING
Laagdikte

Maximaal 2 mm.

Gereedschap

Grof getande lijmkam en vlakspaan.

Afbindtijd

Volledige afbinding na minimaal 2 -3 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

900 EUROPLAN DSP
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Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

2 - 3 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
900 Europlan DSP kan op oude vinyl of rubber vloerbedekking worden toegepast, mits de oude vloerbedekking grondig ontvet en
gecontroleerd is op een goede hechting aan de ondervloer.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Oud vinyl of rubber vloerbedekking vooraf grondig ontvetten en controleren op een goede hechting aan de ondervloer.
Oude lijmresten zoveel mogelijk verwijderen.
Het is raadzaam de 900 Europlan DSP eerst met een grof getande lijmkam op te brengen en daarna met een vlakspaan de
gemaakte rillen glad te strijken.
Bij het aanbrengen van vloerbedekking op de 900 Europlan DSP, "NOOIT" oplosmiddelhoudende lijmen gebruiken.
Vinyl : 540 Eurosafe Special + 640 Eurostar Special
Linoleum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus
Tapijt : 509 Eurosafe Tex + 609 Eurostar Tex.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
900

EAN-code

Europlan DSP Emmer à 14 kg 4 026956 130888

900 EUROPLAN DSP
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920

the strong connection

EUROPLAN ALPHY

Spanningsvrije afbindende en zelfuitvloeiende
anhydrietegalisatie. Speciaal geschikt voor gebruik op anhydriet
gietvloeren. Ook geschikt voor toepassing op volledig droge,
steenachtige ondervloeren (renovatieprojecten).
Bureaurolstoelvast. Spanningsarm. Uitstekend vloeivermogen.
Gunstig verbruik. Verpompbaar. Geschikt voor toepassing onder
parketvloeren. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal 30 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat.

Kleur

Wit.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Stofarm
Gunstig verbruik
Caseïnevrij
Zelfegaliserend
Spanningsvrij
Chromaatvrij
Uitstekend vloeivermogen
Verpompbaar
Maximale laagdikte 30 mm*

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 2 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 35 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van 2 tot 30 mm van steenachtige ondervloeren, speciaal voor calciumsulfaatgebonden ondervloeren,
welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Bij een laagdikte > 10 mm ca. 7 kg 846 Quartzsand per 23 kg 920 Europlan Alphy
toevoegen.
In geval van verpompen:

920 EUROPLAN ALPHY
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Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 920 Europlan Alphy op 5,5 - 6 liter water.

Wachttijd

Na het mengen 3 à 5 minuten laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
920 Europlan Alphy kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer
schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig, schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een
industriestofzuiger.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen
en na voldoende droging dun maar dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller. Ook oude
(watervaste) lijmrestanten dienen op deze manier te worden voorgestreken.
Zuigende ondervloeren zoals anhydriet voorstrijken met 043 Europrimer Alphy, 044 Europrimer Multi en 099 Dispersieprimer met
behulp van een vachtroller.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. Vervolgens de ondergrond voorstrijken met
044 Europrimer Multi.
Gaten en beschadigingen vooraf vullen met 944 Europlan Alphy Quick. Na uitharding minimaal 24 uur wachten tot het
aangebrachte materiaal volledig is doorgedroogd. De gerepareerde plekken altijd eerst voorstrijken met 043 Europrimer Alphy of
044 Europrimer Multi en laten drogen, voordat de gehele vloer wordt geëgaliseerd.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruik voor het aanmaken van 920 Europlan Alphy, altijd schoon gereedschap welke vrij is van cementresten.
Voeg bij handmatige verwerking 23 kg 920 Europlan Alphy toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental door.
De mortel binnen 30 minuten met een vlakspaan of rakel in een laagdikte van minstens 2 mm op de vloer aanbrengen.
Bij verpompen de mengpompunit zo instellen dat per 23 kg 920 Europlan Alphy 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater wordt
toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
Het verdient aanbeveling de droge egalisatielaag niet te schuren of te primeren.
Indien het noodzakelijk is de aangebrachte egalisatielaag te schuren, gebruik hiervoor een schuurgaas met grofheid 100 of jner. De
vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger. Indien nodig de vloer voorstrijken met 049 Europrimer
ABS of 099 Dispersieprimer met een schuimroller (Eurocol 856/857). Droogtijd ca. 1 uur.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de
egalisatielaag na 24 uur legklaar.
Bij grotere laagdiktes wordt geadviseerd het restvochtgehalte te controleren door een vochtmeting met een CM-Gerät (CM-meting
restvocht < 1,0 respectievelijk 0,3-0,5 CM%, afhankelijk van het type vloerbedekking).
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Vloerverwarmingconstructies:
920 Europlan Alphy kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.
Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen
van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

920 EUROPLAN ALPHY
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KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
920

Europlan Alphy Zak à 23 kg

8 710345 920308

920 EUROPLAN ALPHY

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

923

the strong connection

EUROPLAN EXTREME

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en
vorstbestendige vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige
ondergronden. Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten,
zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en
terrassen. Tevens geschikt voor het aangieten van afvoerdrains,
afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m. (elektrische)
vloerverwarming. Goed vloeivermogen. Gunstig verbruik. Hoge
drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2 mm tot maximaal
20 mm. Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met toeslagstoﬀen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Vocht- en vorstbestendig
Stofarm
Goed vloeivermogen
Snelafbindend
Verpompbaar
Hoge drukvastheid
Geschikt voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Na circa 3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 2 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 32 N/mm².

Stoﬀactor

< 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm (micrometer).

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
923 Europlan extreme is een vocht- en vorstbestendige stofarme, snelafbindende, cementgebonden vloeregalisatie en gietmortel
voor steenachtige ondergronden.
Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen.
Tevens geschikt voor toepassing op slecht- of niet geventileerde constructie vloeren waar optrekkend vocht mogelijk is.
De vloeregalisatie kan in een laagdikte van 2 - 20 mm in 1 bewerking worden aangebracht.

923 EUROPLAN EXTREME
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Tevens geschikt voor het aangieten (in een laagdikte tot ca. 50 mm) van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m.
(elektrische) vloerverwarming.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 923 Europlan Extreme op 5,5 - 6 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 1 à 2 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 10 - 15 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
923 Europlan extreme kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de
ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Absorberende ondergronden bij voorkeur voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 099 Dispersieprimer of 049 Europrimer ABS.
In binnensituaties gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en
daarna goed laten drogen. Vervolgens deze gesloten ondervloeren dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi of
051 Europrimer Quartz. In buitensituaties alle oude gesloten (keramische) afwerkingen verwijderen.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
In buitentoepassingen aan de egalisatiemortel, 250 gr. 811 Renovezels toevoegen. Dit ter minimalisatie van uitdrogingskrimp
(scheurtjes) als gevolg van luchtstromen (wind) over de aangebrachte vloer. Hierbij dient de laagdikte minimaal 3 mm te zijn. De
egalisatie verdelen met een vlakspaan. Langs de wanden en eventueel kolommen e.d. 802 Europlan Basic of 806 Eurostrip Pro le
plaatsen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23 kg 923 Europlan Extreme toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 1 - 2 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door. Voeg op dit
moment ook eventueel de 811 Renovezels aan de mortel toe.
De mortel binnen 10 - 15 minuten op de vloer aanbregen met een vlakspaan of rakel.
Bij verpompen van de 923 Europlan Extreme, de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 923 Europlan Extreme 5,5 - 6 liter koel en
schoon leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
De egalisatielaag is bij een temperatuur van 18 - 20 ºC na ca. 3 uur begaanbaar en geschikt voor de afwerking met keramische
tegels. Bij natuursteen minimaal 12 uur droogtijd aanhouden. Bij een laagdikte tot 5 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar voor
vloerbedekking zoals kunstgras, PVC e.d.
Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 15 - 23 °C.
Temperatuur ondervloer: min. 10° - max. 25 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
923 Europlan Extreme kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

923 EUROPLAN EXTREME
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MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
923

Verpakking EAN-code

Europlan Extreme Zak à 23 kg

8 710345 923101

923 EUROPLAN EXTREME
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925

the strong connection

EUROPLAN ALPHY DIRECT
Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardige anhydriet-egalisatie met
ingebouwde primer, voor het rechtstreeks egaliseren van o.a.
anhydrietvloeren zonder het gebruik van een primer.
Bureaurolstoelvast. Spanningsarm. Hoge drukvastheid. Gunstig
verbruik. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt
voor toepassing onder parketvloeren. Laagdikte: vanaf 2 mm tot
maximaal 30 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Calsiumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunstofbindmiddelen.

Kleur

Creme/wit.

Consistentie

Poeder.

Emissiearm EC 1PLUS
Stofarm
Gunstig verbruik
Zelfegaliserend
Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
Spanningsarm
Uitmuntend vloeivermogen
Verpompbaar
Hoge drukvastheid
Bureaurolstoelvastheid
Maximale laagdikte 30 mm
Caseïnevrij

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 2 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 30 N/mm².

Hechtsterkte

Na 28 dagen 1,8 - 3,7 N/mm² afhankelijk van soort ondergrond.

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het rechstreeks egaliseren van:
anhydrietvloeren
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oude lijmrestanten op alle, blijvend droge, steenachtige vloeren
gietasfalt ondergronden
gladde en gesloten ondergronden zoals tegelvloeren, granito, terrazzo, e.d.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 925 Europlan Alphy Direct op ca. 5 - 5,5 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 5 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
925 Europlan Alphy Direct kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de
ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet), indien nodig schuren, stofvrij maken en egaliseren zonder voorstrijken.
Gipsgebonden vloerplaten kunnen zonder voorstrijken worden geëgaliseerd met de 925 Europlan Alphy Direct.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen
en de ondergrond voldoende laten drogen. Voorstrijken is dan in de meeste gevallen niet nodig.
Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 043 Europrimer Alphy of 099 Dispersieprimer met behulp
van een vachtroller.
Vochtgevoelige ondervloeren (houtgraniet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of 026
Euroblock Multi zodat het aanmaakwater van de egalisatie niet meer bij de ondergrond kan komen.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vervuiling en losse delen verwijderen. De 925 Europlan Alphy Direct kan zonder
voorstrijk worden aangebracht.
Gaten en beschadigingen vooraf vullen met 944 Europlan Alphy Quick. Na uitharding minimaal 24 uur wachten tot het
aangebrachte materiaal volledig is doorgedroogd. De gerepareerde plekken altijd eerst voorstrijken met 043 Europrimer Alphy of
044 Europrimer Multi en laten drogen, voordat de gehele vloer wordt geëgaliseerd.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruik voor het aanmaken van 925 Europlan Alphy Direct, altijd schoon gereedschap welke vrij is van cementresten.
Voeg 23 kg 925 Europlan Alphy Direct toe aan ca. 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer, tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 30 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of vlakke rakel met 2 pennen als afstandhouders. Bespaar
hiermee extra tijd omdat het gebruik van de prikkerrol niet meer nodig is.
Bij verpompen van de 925 Europlan Alphy Direct, de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 925 Europlan Alphy Direct 5 - 5,5 liter koel
en schoon leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en opwarming door directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na ca. 3 uur beloopbaar.
Bij een laagdikte van 3 mm is de egalisatielaag na 24 uur legklaar.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
925 Europlan Alphy Direct kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient
vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen;
minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
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KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
925

Verpakking EAN-code

Europlan Alphy Direct Zak à 23 kg

8 710345 925235

925 EUROPLAN ALPHY DIRECT

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

960

the strong connection

EUROPLAN SUPER

Superieur, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor steenachtige
ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Gunstig
verbruik. Hoge drukvastheid. Geschikt voor toepassing onder
parket. Verpompbaar. Caseïnevrij. Laagdikte: vanaf 2 mm tot
maximaal 15 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met toeslagstoﬀen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Stofarm
Gunstig verbruik
Zelfegaliserend
Super vloeivermogen
Verpompbaar
Hoge drukvastheid
Bureaurolstoelvastheid
Maximale laagdikte 15 mm
Caseïnevrij
Geschikt voor toepassing onder parketvloeren.

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 2 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 38 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 15 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een
vloerbedekking moeten worden belegd. Bij toepassing op schepen geldt een maximale laagdikte van 10 mm.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.
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VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 960 Europlan Super op 5 - 5,5 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
960 Europlan Super kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer
schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren, (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean en daarna de ondergrond
goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde, oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met
behulp van een schuimroller.
Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of
945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van de bovengenoemde primers.
Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een
vachtroller.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23 kg 960 Europlan Super toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakt mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
Bij verpompen van de 960 Europlan Super de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 960 Europlan Super 5 - 5,5 kg liter koel en schoon
leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 5 mm is de
egalisatielaag na 24 uur legklaar.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
960 Europlan Super kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
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Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
960

Europlan Super Zak à 23 kg

8 710345 960236
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970

the strong connection

EUROPLAN NIVOLUX

Verpompbaar, zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor steenachtige
ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid.
Spanningsarm. Zelfegaliserend. Toepasbaar in dikke lagen.
Laagdikte: vanaf 3 mm tot maximaal 50 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met toeslagstoﬀen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Verpompbaar
Stofarm
Spanningsarm
Zelfegaliserend
Toepasbaar in dikke lagen
Hoge druksterkte

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

3-4 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 3 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 33 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het verpompbaar aanbrengen van dikkere egalisatielagen (circa 3 - 50 mm) op cementgebonden en andere steenachtige
ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
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Gereedschap

Mengpompunit, verdeler of vlakspaan.

Mengverhouding

23 kg 970 Europlan Nivolux op 5-5,5 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 5 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
970 Europlan Nivolux kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer
schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 euroclean. De vervuiling opnemen
en daarna goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde, oude(watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer
Multi met behulp van een schuimroller.
Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS met behulp van een vachtroller.
Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of
945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met één van de bovengenoemde primers.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock reno LE.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Eurplan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Raadpleeg vooraf uw leverancier van de pompinstallatie of deze geschikt is voor alle egalisaties.
Zorg voor voldoende aanvoer van 970 Europlan Nivolux in de mengpompunit, houd de storttrechter vol.
Stel de mengpompunit zo in, dat per 23 kg 970 Europlan Nivolux 5 - 5,5 liter leidingwater wordt toegevoegd. Let vooral op, dat de
mortel op de vloer niet uitzwemt.
Door de slang rustig en gelijkmatig over de vloer te bewegen, is het alleen nog nodig de laagdikte met een verdeler te bepalen.
Bij handmatige verwerking aan 23 kg 970 Europlan Nivolux 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater toevoegen.
Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 5 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 3-4 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 3 mm is de
egalisatielaag na 24 uur belegbaar.
Bij laagdiktes van meer dan 20 mm is het raadzaam om het restvochtpercentage volgens de bekende proefmethode (CM-Gerät,
restvocht < 3 CM%) te meten.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20º C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
970 Europlan Nivolux kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
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Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
970

Verpakking EAN-code

Europlan Nivolux Zak à 23 kg

8 710345 970037
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975

the strong connection

EUROPLAN SPECIAL

Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige
ondervloeren. Bureaurolstoelvast. Super vloeivermogen. Gunstig
verbruik. Goede drukvastheid. Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 2
mm tot maximaal 10 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met toeslagstoﬀen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Stofarm
Gunstig verbruik
Zelfegaliserend
Super vloeivermogen
Verpompbaar
Goede drukvastheid
Maximale laagdikte 10 mm

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 9 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 2 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 34 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een
vloerbedekking moeten worden belegd.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van de egalisatiemiddelen.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.
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Mengverhouding

23 kg 975 Europlan Special op 5,5 - 6 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 30 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
975 Europlan Special kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de ondervloer
schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen
en goed laten drogen. Vervolgens evenals geschuurde oude (watervaste) lijmrestanten voorstrijken met 044 Europrimer Multi met
behulp van een schuimroller.
Poreuze cementvloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp van een
vachtroller.
Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
Na uitharding van de 905 europlan ll of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met een van bovenstaande primers.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23 kg 975 Europlan Special toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 30 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
Bij verpompen van de 975 Europlan Special de mengunit zo instellen dat per 23 kg 975 Europlan Special 5,5 - 6 liter koel en schoon
leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de
egalisatielaag na 24 uur legklaar.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° C - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
975 Europlan Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

975 EUROPLAN SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
975

Verpakking EAN-code

Europlan Special Zak à 23 kg

8 710345 975100
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990

the strong connection

EUROPLAN DIRECT

Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met
ingebouwde primer voor het rechtstreeks egaliseren van
steenachtige ondervloeren zonder het gebruik van een primer. In
combinatie met 811 Europlan Fibre eveneens uitstekend
geschikt op houten vloeren (platen). Nagenoeg spanningsvrij.
Bureaurolstoelvast. Caseïnevrij. Hoge drukvastheid. Gunstig
verbruik. Uitmuntend vloeivermogen. Verpompbaar. Geschikt
voor toepassing onder parketvloeren. Laagdikte: vanaf 1 mm tot
maximaal 20 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Stofarm
Gunstig verbruik
Zelfegaliserend
Spanningsarm
Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
Uitmuntend vloeivermogen
Verpompbaar
Hoge drukvastheid
Maximale laagdikte 20 mm
Caseïnevrij
Geschikt voor toepassing onder parketvloeren

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

2-3 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 11 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 1 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen ≥ 33 N/mm².

Hechtsterkte

Na 28 dagen 2,75 N/mm² *

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
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Voor het egaliseren in laagdiktes van maximaal 20 mm van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met een
vloerbedekking moeten worden belegd.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met een te hoge mengsnelheid
kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerrol, mengpompunit.

Mengverhouding

23 kg 990 Europlan Direct op 5,5 - 6 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 20 minuten na het mengen.

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

24 uur*.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
990 Europlan Direct kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige en houten ondervloer worden toegepast. Tevens dient de
ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen
en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meeste gevallen niet nodig.
Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 990 Europlan Direct worden
geëgaliseerd.
Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp
van een vachtroller.
Vochtgevoelige ondervloeren (anhydriet, magnesiet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of
026 Euroblock Multi.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid.
Na uitharding van de 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid deze beslist voorstrijken met één van de bovengenoemde primers.
Houten vloerplaten dienen van een goede watervast verlijmde kwaliteit te zijn. Bij het aanmaken van 23 kg egalisatie mortel, 250 g
811 Europlan Fibre toevoegen. De laagdikte dient minimaal 3 mm te zijn. De egalisatiemortel niet verdelen met een rakel. De
plaatnaden eventueel eerst dichtzetten met 900 Europlan Reno of een daarvoor geschikte kit. Langs de wanden en eventuele
kolommen e.d. dient 806 Eurostrip Pro le of 802 Eurostrip Basic te worden geplaatst.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy.
Scheuren/naden in de ondervloer vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand. of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23 kg 990 Europlan Direct toe aan 5,5 - 6 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 20 minuten op de vloer verdelen met een vlakspaan of rakel.
Bij verpompen van de 990 Europlan Direct de mengunit zo instellen, dat per 23 kg 990 Europlan Direct 5,5 - 6 liter koel en schoon
leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na 2-3 uur beloopbaar. Bij een laagdikte van 5 mm is de
egalisatielaag na 24 uur legklaar.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid: 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
990 Europlan Direct kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwerking dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
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KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN code
990
Europlan direct Zak à 23 kg 8 710345 990202
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991

the strong connection

EUROPLAN DIRECT RAPID
Sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig
egalisatiemiddel met ingebouwde primer voor het rechtstreeks
egaliseren van steenachtige ondervloeren zonder het gebruik
van een primer. Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid. Na ca. 1 1,5 uur beloopbaar, na ca. 1,5 - 3 uur belegbaar met
vloerbedekking. Gunstig verbruik. Uitmuntend vloeivermogen.
Verpompbaar. Laagdikte: vanaf 1 mm tot maximaal 20 mm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur

Grijs.

Consistentie

Poeder.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
stofarm
Gunstig verbruik
Zeer sneldrogend
Na 1,5 - 3 uur belegbaar
Zelfegaliserend
Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
Uitmuntend vloeivermogen
verpompbaar
Hoge drukvastheid
Maximale laagdikte 20 mm

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Ca. 1 - 1,5 uur bij 18 - 20 °C.*

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Buigsterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 12 N/mm².

Bureaurolstoelvastheid

Vanaf 1 mm laagdikte.

Druksterkte

Volgens NEN-EN 13892-2:2002: na 28 dagen ≥ 42 N/mm².

Hechtsterkte

Na 28 dagen 3,6 N/mm².

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het egaliseren in laagdiktes tot 20 mm van steenachtige ondervloeren, binnen. Bij een laagdikte tot 2 mm, een
omgevingstemperatuur van 18º - 20° C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar
voor linoleum, naaldvilt, tapijt, PVC- en Rubberen vloerbedekking. Voor linoleum, naaldvilt en tapijt geldt een maximaal
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restvochtpercentage in de ondervloer van 3,5 CM-%. Bij Toepassing van een PVC- of Rubberen vloerbedekking is dit respectievelijk 2,5 en
2,0 CM-%. Parket en kurk na minimaal 12 uur aanbrengen. Hierbij mag het restvochtpercentage de 2,5 CM-% niet overschrijden.
In geval van verpompen:
Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. pompen met een te hoge mengsnelheid
klan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Gereedschap

Vlakspaan of rakel i.c.m. een prikkerol.

Mengverhouding

23 kg 991 Europlan Direct Rapid op 5 - 5,5 liter water.

Wachttijd

Het verdient aanbeveling de mortel ca. 3 minuten te laten rijpen.

Verwerkingstijd

Binnen 15 minuten na het mengen.*

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Bij 18º - 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid < 70% is de aangebrachte egalisatielaag na 1,5 - 3 uur
legklaar voor linoleum, naaldvilt en tapijt, PVC en rubber.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
991 Europlan Direct Rapid kan op elke starre, druk- en trekvaste, steenachtige ondervloer worden toegepast. Tevens dient de
ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) goed ontvetten met 014 Euroclean. De vervuiling opnemen
en de ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken is in de meest gevallen niet nodig. Bij toepassing van een laagdikte vanaf 4 mm
dient de ondergrond te worden voorgestreken met 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller.
Absorberende ondergronden (zand/cement afwerklagen) kunnen zonder voorstrijkmiddel met 991 Europlan Direct Rapid worden
geëgaliseerd.
Zeer sterk zuigende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi, 049 Europrimer ABS of 099 Dispersieprimer met behulp
van een vachtroller.
Vochtgevoelige ondervloeren (magnesiet, wateroplosbare lijmrestanten e.d.) voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE of 026
Euroblock Multi.
Bij asfaltvloeren en bitumineuze ondergronden vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gaten en diepe beschadigingen vooraf vullen met 905 Europlan Fill of 945 Europlan Solid. Na uitharding van de 905 Europlan Fill of
945 Europlan Solid dient deze beslist voorgestreken te worden met één van de bovenstaande primers.
Calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy direct.
Scheuren/naden in ondervloeren vastleggen met 021 Euroblock Reno LE in combinatie met 063 Euroband en 846 Quartzsand of
met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg 23 kg 991 Europlan Direct Rapid toe aan 5 - 5,5 liter koel en schoon leidingwater.
Meng de mortel mechanisch met het Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, met een laag toerental, door.
De mortel binnen 15 minuten op de vloer aanbrengen met een vlakspaan of rakel.
Bij verpompen van de 991 Europlan Direct Rapid de mengunit zo instellen, dat 23 kg 991 Europlan Direct Rapid 5 - 5,5 liter koel en
schoon leidingwater wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na ca. 1 - 1,5 uur beloopbaar. Bij een laagdikte tot 2 mm en een
temperatuur van 18 - 20 °C is de egalisatielaag na 1,5 - 3 uur legklaar mits het maximaal toegestane restvochtpercentage niet wordt
overschreden (zie onder toepassing).
Hogere temperaturen versnellen en lagere temperaturen vertragen de verwerking en droging van de 991 Europlan Direct Rapid.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
991 Europlan Direct Rapid kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient
vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.
Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen
van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
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KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Xi (irriterend).
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
991

Verpakking EAN-code

Europlan Direct Rapid Zak à 23 kg

8 710345 991117
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VLOERBEDEKKINGSLIJMEN TAPIJT EN NAALDVILT

LIJMEN VOOR
TAPIJT EN
NAALDVILT
the strong connection

509

the strong connection

EUROSAFE TEX

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt en naaldvilt.
Hoge aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast. Optimaal
verwerkersvriendelijk.

PRODUCTTYPERING
Basis

Kunstharsdispersie.

Onbrandbaar
Optimaal verwerkersvriendelijk
Hoge aanvangskleefkracht
Gunstig verbruik
Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,55 kg/l.

Verbruik

325 - 425 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
tapijt met een rug van synthetisch weefsel
tapijt met een rug van natuurlijk jute
naaldvilt
vulstofvrij tapijt.

VERWERKING
Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Wachttijd

0 - 10 minuten.*

Afbindtijd

24 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

15-30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
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Ondergrond:
509 Eurosafe Tex is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Volledig gesloten ondervloeren vereisen een doorlaatbare vloerbedekking.
Bij toepassing van vulstofvrij tapijt op een volledig gesloten ondervloer vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende of gesloten
ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid).
Bij het verlijmen van vulstofvrij tapijt, een wachttijd van ca. 20 minuten aanhouden, alvorens de vloerbedekking in het lijmbed te
plaatsen. Uitsluitend toepassen op absorberende ondervloeren.
De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na
ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en
type vloerbedekking).
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Vloerverwarmingsconstructies:
509 Eurosafe Tex kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
509

Eurosafe Tex

EAN-code

Emmer à 15 kg 8 710345 521406
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Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN LINOLEUM

LIJMEN VOOR
LINOLEUM
the strong connection

646

the strong connection

EUROSTAR PREMIUM

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm
speciaal voor het verlijmen volgens de zogenaamde ‘wet-set’
methode van Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
Daarnaast bij uitstek geschikt voor het verlijmen van homogeen
en heterogene PVC en cushion vinyl tegels en lamellen,
rubberen vloerbedekking in banen en tegels. Door de harde
lijm lm ideaal voor bedekking met een matige
dimensiestabiliteit, waardoor naadvorming wordt voorkomen. De
bedekking bij voorkeur verlijmen in een nat lijmbed maar ook
een half natte verlijming is mogelijk. Deze lijm is zeer licht
verstrijkbaar, heeft een lange open tijd en een zeer hoge
eindkleefkracht. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de
vloerbedekking. Doordat de lijm IMO-gecerti ceerd is, is deze
tevens toepasbaar op schepen. Kies, afhankelijk van het type
vloerbedekking de juiste lijmkam voor het aanbrengen van de
lijm.

PRODUCTTYPERING
Basis

Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Kleur

Beige.

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
IMO gecerti ceerd
“Wet-set” methode
Onbrandbaar
Zeer licht verstrijkbaar
Korte wachttijd
Zeer lange inlegtijd
Hoge eindhechting
Vochtbestendig
Vloerbedekking kan nat gereinigd worden
Geurneutraal
Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,25 kg/l.

Verbruik

250 - 350 g/m²

Vorstbestendigheid

Nee.
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Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
PVC- stroken en tegels (ook materiaal dat minder dimensie stabiel is maar wel voldoet aan de norm EN 434).
Tapijttegels met een PVC-rug.
Rubberen tegels.

VERWERKING
Gereedschap

Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles en Pajarito Fein vertanding 61 voor
PVC-stroken/tegels en rubberen tegels. Vachtroller (indien nodig bij ongunstige klimatologische
omstandigheden).

Wachttijd

5 - 10 minuten.*

Afbindtijd

48 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

Circa 85 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
646 Eurostar Premium is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon,
blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De te verwerken materialen vooraf minimaal 24 uur of volgens voorschrift van de fabrikant laten acclimatiseren.
De lijm opbrengen met een jngetande lijmkam (Pajarito TKB-A /vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles of Pajarito Fein
vertanding 61 voor PVC- stroken/tegels en rubberen tegels. Het gebruik van de juiste lijmkam is zeer belangrijk voor het kunnen
realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de
ondergrond kan indringen.
Na het aanbrengen van de lijm een wachttijd van ca. 5 - 10 minuten aanhouden afhankelijk van de klimatologische
omstandigheden. Tip: Een goede indicatie voor het juiste inlegmoment is wanneer er na een lichte aanraking van de lijmril wat lijm
op de vingertop achterblijft en door een stevigere aanraking de lijm uitsmeert.
Indien de klimatologische omstandigheden ongunstig zijn kan ervoor gekozen worden om direct na het aanbrengen van de lijm
de eerste 2 m² van de lijmrillen vlak te rollen met behulp van een verzadigde vachtroller. Hierna kunnen de tegels/stroken direct
worden geplaatst en zullen op deze manier niet te veel "zwemmen" in het natte lijmbed. Een andere optie is om de eerst geplaatste
tegels/stroken aan elkaar te koppelen met schilders tape haaks op de naden.
De te verwerken vloerbedekking altijd in het natte lijmbed plaatsen. Controleer regelmatig de conditie van de aangebrachte lijm!
Eventueel aangedroogde lijmrillen direct verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes en hier opnieuw lijm aanbrengen.
Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met behulp van een licht vochtige doek.
Direct na het aanbrengen de vloerbedekking zorgvuldig en continue gedurende de eerste 30 – 45 minuten na verlijming walsen
met een 60 kg vloerwals. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval
worden meegegeven.
Het product bevat CMIT/MIT in een verhouding van 3:1 en BIT.
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Samenstelling
Samenstelling: Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, verdikkings-, bevochtigings- en antischuimmiddel, minerale vulstof, water.
Vloerverwarmingsconstructies:
646 Eurostar Premium kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 72
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de
vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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
Artikel Omschrijving
646

Verpakking

EAN-code

Eurostar Premium Emmer à 12 kg 8 710345 646109
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the strong connection
VLOERBEDEKKINGSLIJMEN PVC/CUSHION VINYL/RUBBER

LIJMEN VOOR
PVC EN RUBBER

140

the strong connection

EUROMIX PU PRO

Watervaste 2-componentenlijm voor het verlijmen van rubberen
tegels en PVC-vloerbedekking en lamellen in tegels. Geschikt
voor binnen- en buitentoepassingen en bestand tegen zware
belastingen. Vocht- en weerbestendig. Bestand tegen zwaar
rolverkeer. Zeer hoge eindhechting. Dit was voorheen de 140
Euromix PU.

PRODUCTTYPERING
Basis

Polyurethaan en hardercomponenten.

Kleur

Component A: Grijs. Component B: Bruin.

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Watervast
Vocht- en weerbestendig
Bestand tegen zwaar rolverkeer
Onbrandbaar
Zeer hoge eindhechting
Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

Comp. A 2,01 kg/l, Comp. B 1,24 kg/l. (mix 1,85 kg/l).

Verbruik

450 - 650 g/m², afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
rubber vloerbedekking
vinyl vloerbedekking
metaal
beton
keramische materialen.

VERWERKING
Gereedschap

Lijmkam. De vertanding is afhankelijk van het te lijmen materiaal en de ondervloer.

Mengverhouding

100 gewichtsdelen component A. 15 gewichtsdelen component B.

140 EUROMIX PU
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Verwerkingstijd

Ca. 70 minuten.*

Afbindtijd

8-10 uur bij 20 °C.

Opslag

Droog tussen 5° - 30 °C (beschermen tegen hoge temperaturen).

Houdbaarheid

Ca. 18 maanden in onaangebroken verpakking.

Open tijd

Circa 30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
140 Euromix PU Pro is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon en
blijvend droog te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Poreuze, ruwe en afzandende ondervloeren vooraf voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE.
Bij optrekkend vocht of nog aanwezig bouwvocht de ondervloer voorzien van twee lagen 021 Euroblock Reno LE. Als 021
Euroblock Reno LE is uitgehard kan direct met de 140 Euromix PU Pro worden verlijmd.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 -23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
De lijm zal ook bij lagere temperaturen uitharden, maar door de lage temperatuur zal de lijm zwaar te verstrijken zijn. De doorharding van
de lijm wordt bovendien vertraagd en de hechting aan gladde oppervlakken, in het bijzonder metaal, zal sterk verminderen. Bij moeilijk te
verlijmen en lang op voorraad gehouden rubber vloerbedekking kan de hechting aanzienlijk worden verbeterd door de rugzijde van de
vloerbedekking te schuren.
Gebruiksaanwijzing:
Voeg de totale inhoud van de kleine verpakking (component B) toe aan de inhoud van de grote verpakking (component A). Bij
gedeeltelijk gebruik 15 gewichtsdelen component B toevoegen aan 100 gewichtsdelen component A.
Het geheel zorgvuldig mechanisch mengen tot een egaal en homogeen geheel.
Slechts zoveel lijm mengen als binnen de aangegeven potlife van ca. 70 minuten kan worden verwerkt.
Direct na het mengen van de beide componenten de lijm aanbrengen met de aanbevolen lijmkam. De hoeveelheid aan te
brengen lijm is geheel afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
Bij de toepassing van vloerbedekking met een genopte rug dient men zich ervan te overtuigen dat er voldoende lijm wordt
opgebracht, zodat de holle ruimten tussen de noppen goed met lijm worden gevuld. Vanwege de grote verscheidenheid van
ruguitvoeringen kan geen standaard vertanding en lijmverbruik worden opgegeven.
Direct na het aanbrengen van de lijm de vloerbedekking in het lijmbed plaatsen. Enige wachttijd binnen de aangegeven open tijd
van 30 minuten bevordert de aanvangskleefkracht enigszins. Eventuele opstaande kanten gedurende 6 uur verzwaren.
Bij toepassing van tweecomponentenlijmen kan het licht "zwemmen" van de vloerbedekking niet worden vermeden. De
vloerbedekking pas belopen als er kan worden gewalst (als de lijm begint te kleven), waarbij achter de wals wordt gelopen.
Na een afbindtijd van 1 - 2 uur, dient de vloerbedekking nogmaals zorgvuldig aangewreven en/of gewalst te worden.
Verse lijmvlekken direct met 815 Euroclean Handclean verwijderen. Gereedschap direct na gebruik met 358 ToolCleaner
schoonmaken.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad.
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval
worden meegegeven.
Het product bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.
Vloerverwarmingsconstructies:
140 Euromix PU Pro kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de vloerverwarming uitschakelen;
minimaal 24 uur na het verlijmen de vloerverwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse

: Component A: geen. Component B: Zie het veiligheidsinformatieblad.
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Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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
Artikel

Omschrijving

Verpakking

140

Euromix PU Pro

Combinatie verpakking à 6,7 kg

EAN-code

140 EUROMIX PU

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

540

the strong connection

EUROSAFE SPECIAL

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC-vloerbedekking
in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een
PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke
vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a.
Noraplan). “Natte”, “halfnatte” en “droge” verlijming is met deze
lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en
omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen
waar IMO vereist is. Bureaurolstoelvast. Hoge aanvangs- en
eindkleefkracht. Optimaal verwerkersvriendelijk.

PRODUCTTYPERING
Basis

Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Kleur

Beige.

Consistentie

Pasteus.

Onbrandbaar
Optimaal verwerkersvriendelijk
Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
Gunstig verbruik
Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,32 kg/l.

Verbruik

250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
PVC-vloerbedekking in banen en tegels
cushion vinyl
tapijt met PVC-rug
rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
polyole ne vloerbedekking.

VERWERKING

540 EUROSAFE SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
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Eurocol is part of the Forbo Group

Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.

Wachttijd

10 - 20 minuten.*

Afbindtijd

48 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

60 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De lijm opbrengen met een jngetande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te
verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
Om doortekening van lijmrillen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de
lijmrillen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) wegrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal
maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open
tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen
met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
Bij de toepassing van polyole ne of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn
aangedroogd.
De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Vloerverwarmingsconstructies:
540 Eurosafe Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 48
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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):

540 EUROSAFE SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
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S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
540

Verpakking

EAN-code

Eurosafe Special Emmer à 13 kg 8 710345 540018

540 EUROSAFE SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

543

the strong connection

EUROSAFE DECO

Kant-en-klare dispersielijm met een hoge, blijvende kleefkracht
voor het installeren van dimensiestabiele PVC- lamellen en tegels
op geëgaliseerde ondervloeren. Doordat de lijm met een
vachtroller wordt opgebracht, is er geen kans op het
doortekenen van lijmrillen. Dit geeft tevens een gunstig verbruik
en een arbovriendelijke verwerking. Bureaurolstoelvast.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaatdispersie.

Kleur

Lichtblauw.

Consistentie

Vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Onbrandbaar
Bureaurolstoelvast
Gunstig verbruik
Geen doortekening van lijmrillen
Arbo vriendelijke verwerking
Hoge blijvende kleefkracht

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht

1,04 kg/l.

Verbruik

Op geëgalisserde ondervloeren: 100-150 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

543 EUROSAFE DECO
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TOEPASSING
De 543 Eurosafe Deco is een kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele PVC-lamellen en tegels
op geëgaliseerde ondervloeren.

VERWERKING
Gereedschap

Vachtroller of kwast.

Wachttijd

Geen.

Afbindtijd

24 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan. Tevens beschermen tegen hoge temperaturen.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
543 Eurosafe Deco is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Anhydrietgebonden ondergronden dienen eerst te worden geschuurd, stofvrij gezogen en vervolgens te worden voorgestreken
met 044 Europrimer Multi. Deze laag voldoende laten drogen.
Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, dient de ondervloer te worden geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Het is belangrijk om het te verlijmen PVC-materiaal minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt
ververwerkt.
543 Eurosafe Deco met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig (goed dekkend) op de ondervloer
aanbrengen.
De lamellen of tegels kunnen direct in de natte, halfnatte of droge lijm geplaatst worden.
De droging is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
De lamellen of tegels na het aanbrengen zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Vloerverwarmingconstructies:
543 Eurosafe Deco kan op vloerverwarmingconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen van de lijm de verwarming
uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Indien de PVC- lamellen of tegels warmer kunnen worden dan 30 °C (ook als gevolg van zonbelasting), dient u te kiezen voor een
polyurethaan verlijming (140 Euromix PU).
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

543 EUROSAFE DECO
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Veiligheidsbladen

: Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
543

EAN-code

Eurosafe Deco Emmer à 10 kg 8 710345 543002

543 EUROSAFE DECO
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640

the strong connection

EUROSTAR SPECIAL

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm (met een langere open tijd
en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special) voor het
verlijmen van PVC-vloerbedekking in banen en tegels, cushion
vinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens geschikt voor het
verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber
vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en
‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk
van toepassing en omstandigheden. Bureaurolstoelvast. Zeer
lange inlegtijd. Lange eindkleefkracht. Zeer licht verstrijkbaar.
Geurneutraal. Gunstig verbruik.

PRODUCTTYPERING
Basis

Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Kleur

Beige.

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Onbrandbaar
Breed toepassingsgebied
Zeer licht verstrijkbaar
Gunstig verbruik
Korte wachttijd
Zeer lange inlegtijd
Zeer hoge kleverigheid
Lange eind kleefkracht
Geurneutraal
Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,27 kg/l.

Verbruik

225 - 275 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
PVC-vloerbedekking in banen en tegels
cushion vinyl
tapijt met PVC-rug

640 EUROSTAR SPECIAL
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rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels
polyole ne vloerbedekking.

VERWERKING
Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.

Wachttijd

10 - 50 minuten.*

Afbindtijd

48 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

10-120 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De lijm opbrengen met een jngetande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te
verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
De vloerbedekking direct na verlijming zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
De lijm kan toegepast worden voor natte-, halfnatte-, droge- of contactverlijming.
Bij “normale” klimatologische omstandigheden (20 °C en 65 % luchtvochtigheid) een wachttijd van minimaal 10 minuten
aanhouden.
Er dient na ca. 30-45 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval
worden meegegeven.
Het product bevat CMIT/MIT in een verhouding van 3:1 en BIT.
Samenstelling: Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, styreen-butadieen-copolymerisaat, verdikkings-, bevochtigings- en
antischuimmiddel, minerale vulstof, water.
Vloerverwarmingsconstructies:
640 Eurostar Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen, minimaal 48
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

KWALITEIT EN GARANTIE

640 EUROSTAR SPECIAL
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MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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
Artikel Omschrijving Verpakking
640

EAN-code

Eurostar Special Emmer à 12 kg 8 710345 640107

640 EUROSTAR SPECIAL

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

the strong connection

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN UNIVERSEEL

UNIVERSELE
LIJMEN

500

the strong connection

EUROSAFE MULTI

Universele en snelhechtende lijm voor het verlijmen van tapijt
met een rug van synthetisch weefsel, PVC, natuurlijk jute en
naaldvilt. Tevens voor het verlijmen van linoleum, kurkment, PVC
in banen en cushion vinyl. Bureaurolstoelvast. Breed
toepassingsgebied. Optimaal verwerkersvriendelijk. Hoge
aanvangs- en eindkleefkracht.

PRODUCTTYPERING
Basis

Hoogwaardige acrylaatdispersie.

Kleur

Beige.

Consistentie

Pasteus.

Breed toepassingsgebied
Onbrandbaar
Optimaal verwerkersvriendelijk
Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
Gunstig verbruik
Bureaurolstoelvast

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,56 kg/l.

Verbruik

Vertanding B1: 325 - 425 g/m².
Vertanding A2: 300 - 350 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het verlijmen van:
PVC in banen en cushion vinyl
tapijt met een rug van synthetisch weefsel
tapijt met een rug van natuurlijk jute
tapijt met een PVC-rug
PVC in banen en cushion vinyl
naaldvilt
linoleum
kurkment
cushion vinyl

500 EUROSAFE MULTI
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VERWERKING
Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment. Eurocol
lijmkam nr. 852/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een PVC-rug, PVC in banen en cushion vinyl.

Wachttijd

0 - 10 minuten.*

Afbindtijd

24 uur.*

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

15-30 minuten.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
500 Eurosafe Multi is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Volledig gesloten ondervloeren vereisen een dampdoorlaatbare vloerbedekking.
Bij toepassing van cushion vinyl of een vloerbedekking met een gesloten rug op volledig gesloten ondervloeren vooraf een
egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
- Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 bij het verlijmen van tapijt, naaldvilt, linoleum en kurkment;
- Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2 bij het verlijmen van tapijt met een PVC-rug, PVC in banen en cushion vinyl.
Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking binnen 10 minuten in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende
ondervloeren een wachttijd van 10 - 30 minuten aanhouden (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid).
Bij het verlijmen van tapijt met een PVC-rug, PVC in banen en cushion vinyl dient de ondervloer altijd vochtabsorberend te zijn en
dient de vloerbedekking altijd in het natte lijmbed geplaatst te worden.
De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen, stevig aandrukken.
Op weinig absorberende ondervloeren, bij niet-absorberende rugkwaliteiten en/of onder minder ideale omstandigheden dient na
ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt (afhankelijk van temperatuur relatieve luchtvochtigheid, ondervloer en
vloerbedekking).
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Vloerverwarmingsconstructies:
500 Eurosafe Multi kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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

500 EUROSAFE MULTI
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Artikel Omschrijving Verpakking
500

EAN-code

Eurosafe Multi Emmer à 15 kg 8 710345 515009

500 EUROSAFE MULTI
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530

the strong connection

EUROSAFE CORK

Snelhechtende wand- en vloerbedekkingslijm voor het verlijmen
van tapijt, wandtapijt, linoleum, bulletinboard en kurktegels voor
wand en vloer. De wanden, vloeren en trappen dienen absoluut
blijvend droog te zijn. Hoge aanvangskleefkracht. Optimaal
verwerkersvriendelijk.

PRODUCTTYPERING
Basis

Sul etloog met vulstoﬀen in water.

Kleur

Bruin.

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Onbrandbaar
Optimaal verwerkersvriendelijk
Hoge aanvangskleefkracht

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,66 g/ml.

Verbruik

550 - 650 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het verlijmen op absoluut blijvend droge ondergronden van:
linoleum
tapijt
wandtapijt
kurktegels voor wand en vloer
bulletinboard.

VERWERKING
Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Wachttijd

Geen.

Afbindtijd

24 uur.*

530 EUROSAFE CORK
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Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

10-15 minuten.*

Vochtbestendigheid

Na afbinding is 530 Eurosafe Cork niet vochtbestendig.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
530 Eurosafe Cork is geschikt voor elk type ondervloer welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Geheel gesloten ondervloeren vereisen een absorberende vloerbedekking.
Bij toepassing van een niet-absorberende vloerbedekking op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van
minimaal 2 mm aanbrengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
Het te verlijmen materiaal direct in het natte lijmbed plaatsen en zorgvuldig walsen en/of aandrukken.
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothizolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking
530

EAN-code

Eurosafe Cork Emmer à 13,5 kg 8 710345 483506

530 EUROSAFE CORK

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

the strong connection

FIXERINGEN EN CONTACTLIJMEN

FIXERINGEN EN
CONTACTLIJMEN

542

the strong connection

EUROFIX TACK PLUS

Zeer emissiearme xering voor het slipvast leggen van
tapijttegels in projecten en loose-lay PVC-vloeren of met een
PVC-backing. Goede kleefkracht, makkelijk verrolbaar en
geurneutraal.

PRODUCTTYPERING
Basis

Acrylaatdispersie.

Kleur

Wit.

Consistentie

Liquid.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Onbrandbaar
Gemakkelijk opneembaar
Gunstig verbruik
Blijvende tack

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,04 kg/l.

Verbruik

Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m².
Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

542 EUROFIX TACK PLUS
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TOEPASSING
Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke ondervloeren.
Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisolerende ontkoppelingsmat.
Eveneens toepasbaar voor het xeren van loose-lay PVC-vloeren of met een PVC-backing..

VERWERKING
Gereedschap

Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.

Wachttijd

60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Euro x Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is
aangedroogd.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
542 Euro x Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon,
blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf
grondig ontvetten.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
542 Euro x Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer
aanbrengen. Tevens is dit product verspuitbaar aan te brengen.
De tapijttegels of loose-lay vloersysteem plaatsen zodra de 542 Euro x Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd
is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Vervolgens zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.
Vloerverwarmingsconstructies:
542 Euro x Tack Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het xeren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het xeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
DUBO:
De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende speci catienummer van het Nationaal Pakket

542 EUROFIX TACK PLUS
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Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):
S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
542

Verpakking

EAN-code

Euro x Tack Plus Jerrycan à 10 kg 8 710345 542104

542 EUROFIX TACK PLUS
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650

the strong connection

EUROSTAR FASTCOL

Emissiearme, sterk hechtende dispersiecontactlijm voor het
tweezijdig verlijmen van tapijt op trappen, PVC- trapneuzen en
plakplinten, rubber trapneuzen, kurk vloerbedekking etc.

PRODUCTTYPERING
Basis

Hoogwaardige polymeer dispersie.

Kleur

Crème.

Consistentie

Pasteus.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1 PLUS
Krachtig genoeg om hoge spanningen te verdragen
Hoge aanvangskleefkracht
Door warmte reactiveerbaar
Gereedschap ingesloten

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht

1,36 kg/l.

Verbruik

500 g/m² per twee lagen.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het tweezijdig verlijmen van:
tapijt op trappen
PVC trapneuzen
PVC plakplinten
rubber trapneuzen
holplinten van harde vloerbedekking
kurkvloerbedekking
wandtapijt met een geschuimde rug voor sporthallen.

VERWERKING
Gereedschap

Structuurroller (ingesloten).

Wachttijd

De aangebrachte lijm na totale droging met elkaar in contact brengen.

Afbindtijd

24 uur.*

650 EUROSTAR FASTCOL
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Opslag

Koel en vorstvrij opslaan. Aanbevolen temperatuur tussen 15 - 25 °C.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Open tijd

Na droging van de lijm ca. 4 uur.*

Droogtijd

Afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De droogtijd bij een luchtstroom van 20 °C is
ca. 20 minuten. Droogtijd zonder hulpmiddel 1 tot 2 uur.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
650 Eurostar Fastcol is geschikt voor elk type ondergrond, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondergrond vlak, schoon,
blijvend droog, vet- en vuilvrij en vrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18
365.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Zowel het te verlijmen materiaal als de ondergrond (bijv. trappen, PVC, rubber) met de ingesloten structuurroller inrollen en geheel
laten doordrogen.
De droogtijd van de aangebrachte lijm kan aanzienlijk worden verkort met een ventilator met een luchtstroom van ca. 20 °C,
waardoor de droogtijd ca. 20 minuten zal bedragen. Indien geen hulpmiddel wordt ingezet, is de droogtijd bij 20 °C 1 à 2 uur.
Na droging van de lijm (als de lijm kleverig aanvoelt en niet meer afgeeft) is de open tijd nog ca. 4 uur.
Het te verlijmen materiaal kan ca. 4 dagen voor de verlijming worden ingerold. Op de dag van de verlijming de ondergrond met 650
Eurostar Fastcol inrollen en laten drogen.
In geval beide lijmlagen zijn gedroogd en de open tijd is verstreken, kan een optimale hechting worden verkregen door deze
lijmlagen kortstondig te verwarmen met bijv. een lasföhn, infraroodstraler of gasvlam.
De beide opgewarmde lijmvlakken tegen elkaar plaatsen en goed aandrukken.
Achteraf is het mogelijk correcties uit te voeren door het materiaal opnieuw te verwarmen en daarna zorgvuldig aan te drukken.
De hechting van de verlijming valt of staat met de toepassing van voldoende lijm (structuurroller).
Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.
Vloerverwarmingsconstructies:
650 Eurostar Fastcol kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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.

650 EUROSTAR FASTCOL
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ARTIKELGEGEVENS
Ingesloten een structuurroller met kunststof houder.
Artikel Omschrijving
650

Verpakking

EAN-code

Eurostar Fastcol Emmer à 7,5 kg 8 710345 650106

650 EUROSTAR FASTCOL
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the strong connection

ELEKTRISCH GELEIDENDE SYSTEMEN

ELEKTRISCH
GELEIDENDE
SYSTEMEN

HULPMIDDELEN

HULPMIDDELEN

the strong connection

014

the strong connection

EUROCLEAN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het
ontvetten en reinigen van o.a. keramische tegels, marmer,
terrazzo, linoleum en vinyl. Biologisch afbreekbaar en naspoelen
met water is niet noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING
Basis

Detergent en ontharder opgelost in water.

Kleur

Heldere vloeistof.

Consistentie

Vloeibaar.

Kant en klaar
Volledig biologisch afbreekbaar
Ammoniavrij
Verwerkersvriendelijk
Naspoelen niet nodig
Laat geen residu achter

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Verbruik

Ca. 100 g/m².
Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de porositeit van de te behandelen
ondergrond, moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING
Voor het ontvetten van:
keramische tegels
marmer
terrazzo en houten vloeren
linoleum
zwembaden
betonemaille enz.
Als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, olie, dieselolie, inkt en nicotineaanslag.

VERWERKING
Verwerkingstemperatuur

Boven 0 °C.

Opslag

Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

014 EUROCLEAN
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* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Ondergrond met een bezem, stoﬀer of stofzuiger, stofvrij maken.
014 Euroclean onverdund op de ondergrond aanbrengen en korte periode laten inwerken. Vervolgens het vuil en/of vet met een
harde borstel (borstelmachine) losschrobben van de ondergrond.
Hierna de vervuiling opnemen m.b.v. een waterzuiger of handmatig met een katoenen doek (deze dient wel na elke opname
gespoeld en uitgewrongen te worden).
Bij hardnekkige vervuiling dienen de bovenstaande handelingen te worden herhaald om een goede hechting aan de ondergrond
te kunnen waarborgen.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
Veiligheid en
milieu
Veiligheidsbladen

: Geen.
: Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. Ingrediëntenlijst conform EG/648
/2004:
: Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

Min. bestelh.

014

Euroclean

Jerrycan à 10 kg 8 710345 014014

014

Euroclean

12x1 kg es

8 710345 014205

014

Euroclean

Fles à 1 kg

8 710345 014212 12 stuks

014 EUROCLEAN
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063

the strong connection

EUROBAND

Wapeningsband voor het afdichten van horizontale en verticale
tegelaansluitingen in “natte ruimten”, zoals douchecellen,
badkamers, spoelkeukens e.d. Tevens geschikt voor het afdichten
van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te
gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683 Fibrecoat.

PRODUCTTYPERING
Basis

Naaldvlies met als vezelsamenstelling polyester/polypropyleen.

Kleur

Wit.

Flexibel
Elastisch
Naadoverbruggend

EIGENSCHAPPEN
Alkalibestendigheid

Bestand tegen alkalisch vocht.

Elasticiteit

In combinatie met 685 Eurocoat voldoende elastisch om de in de praktijk voorkomende beweging in de
constructie op te kunnen vangen.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het afdichten van horizontale en verticale tegelaansluitingen in “natte ruimten”, zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d.
Tevens geschikt voor het afdichten van aansluitingen van plaatmateriaal onder tegelwerk. Te gebruiken i.c.m. 685 Eurocoat of 683
Fibrecoat.

VERWERKING
Opslag

Droog opslaan.

Houdbaarheid

Onbeperkt.

Vochtbestendigheid

Vochtongevoelig.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
063 Euroband kan op praktisch elk type ondergrond, welke schoon, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:

063 EUROBAND
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Zie de gebruiksaanwijzing bij 685 Eurocoat.

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving

Verpakking

EAN-code

063

Euroband

Doos à 100 meter. 150 mm breed.

8 710345 057301

063

Euroband

Doos à 4x25 meter. 150 mm breed.

8 710345 001038

685/063 Eurocoat/Euroband D.H.Z.-verpakking à 4 kg 685 Eurocoat/12 m¹ 063 Euroband 8 710345 003612

063 EUROBAND
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358

the strong connection

TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign- en MultiTerrazzogereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv.
lijmmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen,
machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen
(polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides)
inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358
ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en
materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op
een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING
Kleur

Transparant.

Consistentie

Vloeibaar.

Biologisch afbreekbaar
Zeer hoog vlampunt
Vrij van methyleenchloride
Niet corrosief
Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Zeer hoog vlampunt.

Soortelijk gewicht

0,99 kg/l.

Verbruik

Afhankelijk van toepassing.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het reinigen van LiquidDesign gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmmengers (ook 2
componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen (polyesters, polystyreen, polyurethaan,
polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het
verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING
Gereedschap

Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.

Mengverhouding

De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER
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Opslag

Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking.

Houdbaarheid

24 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign gereedschappen:
De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd
door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van
een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met
leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
Wij adviseren bij het reinigen van de RVS ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de RVS
ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te
draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de RVS ontluchtingsrol na met leidingwater.
De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te
verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen (recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:
De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door
middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
Dompelen: dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens
uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
Verpompen/spoelen: verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het
resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit
gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen(recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Product bevat N-Butylpyrrolidone.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 35 °C.
Meer informatie:
Bestemd voor professioneel gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Opmerking:
358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een
minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS

358 TOOLCLEANER
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Artikel Omschrijving Verpakking
358

ToolCleaner

EAN-code

Jerrycan à 10 kg 8 710345 358002

358 TOOLCLEANER
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390

the strong connection

FLOORCOLOURING

Pigmentatiepoeder voor het maken van decoratieve
vloeivloeren. Geschikt voor binnen toepassingen in bijvoorbeeld
kantoren, woon- en slaapkamers, hobbyruimtes e.d. Niet geschikt
voor houten vloeren.

PRODUCTTYPERING
Basis

Anorganisch pigmentpoeder.

Kleur

White, Soft Black en Brown.

Consistentie

Poeder.

Makkelijk te mengen
Kant en klaar
Te gebruiken i.c.m. pomp of handmatig

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Pigmentatiepoeder als toeslagmiddel in combinatie met 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy. Geschikt voor zowel handmatige
verwerking als met de pomp. Raadpleeg vooraf bij de pompleverancier of de pomp geschikt is voor alle soorten egalisaties. Pompen met
een te hoge mengsnelheid kan de oorzaak zijn van onvoldoende vloei van het egalisatiemiddel.

VERWERKING
Mengverhouding

Maximaal 3 potjes à 230 gram op 1 zak à 23 kg egalisatiemiddel.

Opslag

Koel en droog opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
Verwerkingscondities en ondervloer:
Zie productinformatiebladen van de 990 Europlan Direct, 920 Europlan Alphy of 924 Europlan Hybrid. Daarnaast is het zeer belangrijk dat
de ondervloer vrij van scheuren is.
Gebruiksaanwijzing:
Voor een zo mooi mogelijk eindresultaat adviseren wij om met minimaal 2 personen te werken. Hierdoor kunnen meerdere

390 FLOORCOLOURING
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verpakkingen vlot achter elkaar worden gemengd en op de vloer worden aangebracht.
Vul de mengemmer bij toepassing van 990 Europlan Direct of 920 Europlan Alphy met 5,5-6 liter koel en schoon
leidingwater (bij 924 Europlan Hybrid 5 liter water toepassen) en voeg hieraan het pigmentpoeder toe. Meng het
pigmentpoeder (maximaal 3 potjes à 230 gram) rustig op een laag toerental door het water tot een klontvrij geheel en voeg
hierna het egalisatiemiddel toe. Meng de mortel minimaal 1 minuut mechanisch (minimaal 1000 omw./min.) met het
Eurocol 855 Mengijzer tot een egaal en klontvrij geheel.
Haal tussentijds een spatel langs de binnenzijde van de emmer, zodat het egalisatiemiddel en het pigment goed worden
gemengd.
Om klontvorming te voorkomen is het ook mogelijk om 390 FloorColouring kleurpigment toe te voegen aan het
aanmaakwater in de mengemmer. Meng het pigment rustig door het water en voeg hierna het egalisatiemiddel. Vervolgens
de mortel mengen en laten rijpen zoals hierboven beschreven. Met name bij de kleur White is deze werkwijze aan te raden.
Laat de aangemaakte mortel ca. 3 minuten rijpen en roer daarna de mortel kortstondig, op een laag toerental, door.
Vervolgens de mortel binnen 20 minuten verwerken. Breng de egalisatie in kleine porties (eilandjes) willekeurig aan op de
vloer om repeterende patronen of banen te vermijden (zie onze instructie lm op YouTube).
Met de spaan de mortel verdelen en hierbij willekeurige slagen maken om het gewenste (betonlook) eﬀect te creëren. Vloei
de verschillende kuipen egalisatiemiddel altijd nat in nat in elkaar over.
Breng bij het egaliseren een minimale laagdikte van 5 mm aan.
Bij verpompen het pigmentpoeder toevoegen aan de droge mortel (maximaal 3 potjes à 230 gram per 23 kg
egalisatiemiddel) en de mengunit zo instellen, dat de vereiste waterhoeveelheid wordt toegevoegd.
Zojuist aangebrachte egalisatielagen beschermen tegen tocht en directe zonlichtinval.
Onder normale omstandigheden is de aangebrachte egalisatielaag na circa 3 uur voorzichtig beloopbaar. Maak hierbij altijd
gebruik van schoenhoezen.
Bij een laagdikte van ca. 5 mm en bij een temperatuur van 15°-20°C is de vloeivloer na minimaal 24 uur klaar om te worden
afgewerkt met 301 BaseSealer en 311 Topcoat laksysteem. Zie hiervoor de betreﬀende productinformatiebladen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad op onze site
www.eurocol.nl.
Vloerverwarmingsconstructies:
390 FloorColouring kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf
volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24
uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.
N.B. Vloeren gemaakt met 390 FloorColouring zijn vloeren met een geheel eigen karakter. Het zijn ware kunstwerken en uniek
in hun soort. Kleurnuances, pigmentspoortjes e.d. zijn zaken die de vloer uniek maken. Met de aanschaf en installatie met 390
FloorColouring moet u hiermee rekening houden. Tevens wordt de vloer in de tijd gevormd door de ruimte en de gebruiker!
Elke kras en of beschadiging heeft zijn eigen verhaal! De vloer leeft jouw levensstijl, krijgt op termijn gebruikssporen en er
kunnen scheurtjes ontstaan; net als bij echt beton. Hoe langer de vloer ligt des te meer karakter de vloer krijgt.

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving

Verpakking

390

Potje à 230 gram.

390

FloorColouring

FloorColouring

EAN-code

White

8 710345 390101

Soft Black

8 710345 390200

Brown

8 710345 390309

Overdoos met 18 potjes à 230 gram.
White

8 710345 390118

Soft Black

8 710345 390217

Brown

8 710345 390316

390 FloorColouring is verkrijgbaar in 3 kleuren:
White (1 potje 390):

White (2 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING
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White (3 potjes 390):

Soft Black (1 potje 390):

Soft Black (2 potjes 390):

Soft Black (3 potjes 390):

Brown (1 potje 390):

Brown (2 potjes 390):

Brown (3 potjes 390):

390 FLOORCOLOURING
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808

the strong connection

EUROJOINT CONNECTOR
Voor het versterken van scheuren in ondervloeren i.c.m. 021
Euroblock Reno. Toepasbaar in betonvloeren, zandcement- en
anhydriet dekvloeren.

PRODUCTTYPERING
Basis

Metalen golfstripje met een afmeting van 75 x 6 mm.

Kleur

Blank metaal.

Zorgt voor versterking/reparatie van gescheurde ondervloeren:
bij betonvloeren
bij zandcement dekvloeren
bij anhydrietvloeren

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Verbruik

Om de 30-40 cm aanbrengen.

TOEPASSING
Door de scheuren in een ondervloer eerst te versterken/repareren met de 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno,
voorafgaande aan het egaliseren van de vloer, wordt het risico op doortekening van de scheur en/of het ontstaan van zogenaamde
mollengangen in de vloerafwerking zeer sterk verminderd.

Afbeelding 1:

808 EUROJOINT CONNECTOR
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Afbeelding 2:

VERWERKING
Opslag

Droog opslaan.

Houdbaarheid

Bij droge opslag en een normale temperatuur onbeperkt houdbaar mits in originel gesloten verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
De scheur in de vloer eventueel inslijpen met behulp van een haakse slijper.
Vervolgens haaks op de scheur om de 30-40 cm dwarssneden maken waarin de 808 Eurojoint Connector past. Hierbij dient de
lengte van de 808 Eurojoint Connector aan beide zijden van de scheur gelijk verdeeld te zijn.
De scheur en de dwarssneden stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
De 808 Eurojoint Connector in de dwarssnede plaatsen.
Vervolgens de scheur en de dwarssneden dichtzetten met 021 Euroblock Reno (afbeelding 2). Grote scheuren kunnen worden
dichtgezet met een mengsel van 021 Euroblock Reno en 846 Quartzsand.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : N.V.T.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
808

Verpakking

EAN code

Eurojoint Connector Doosje à 1000 stuks 8 710345 808217

808 EUROJOINT CONNECTOR
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815

the strong connection

EUROCLEAN HANDCLEAN
Reinigingsdoekjes voor het reinigen van gladde oppervlakken,
handen, gereedschappen waarop verse siliconen, PUR-schuim,
lijm, MS-polymeer, verf en andere verontreiniging aanwezig is.

PRODUCTTYPERING
Basis

Geïmpregneerde witte doekjes met een speciale hi-tech reinigende formule.

Kleur

Wit.

Verwijdert in een handomdraai alle mogelijke vervuilingen aan handen en gereedschap.
100 Kant en klare reinigingsdoekjes.

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Brandbaar.

TOEPASSING
815 Euroclean Handclean is speciaal ontwikkeld voor het professioneel reinigen van niet uitgeharde resten van siliconen, PU-schuim,
lijmen, MS Polymer, verf en vele andere stoﬀen van handen, gereedschappen en diverse oppervlakken.

VERWERKING
Opslag

Rechtop in een koele, droge ruimte opslaan. Opslaan in originele verpakking. Niet opslaan in de directe
nabijheid van ontstekings-/warmtebronnen.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Trek een reinigingsdoek uit de sleuf en sluit het deksel zodat de overblijvende doeken niet uitdrogen.
Voor een optimaal resultaat de gemorste lijm, PU schuim of voegkit ogenblikkelijk verwijderen.
Afwerken met een droge doek voor een glanzend resultaat.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Vermijd contact met de ogen en beschadigde huid.
In geval van contact met de ogen ogenblikkelijk spoelen met een ruime hoeveelheid water en een arts raadplegen.
Niet op poreuze oppervlakken zoals onbehandeld hout gebruiken. Op gevoelige oppervlakken het product vooraf testen.
Gooi de reinigingsdoeken weg met het gewone huisvuil.
Niet in het toilet gooien.

MILIEU EN GEZONDHEID

815 EUROCLEAN HANDCLEAN
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Gevarenklasse : Geen.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
815

Verpakking

EAN-code

Euroclean Handclean Bus à 100 doekjes 4 026956 153085

815 EUROCLEAN HANDCLEAN
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840

the strong connection

EUROTAPE DOUBLETACK
Dubbelzijdig tape met elastische, dimensiestabiele scrim-drager
die aan beide zijden is voorzien van een gemodi ceerde
milieuvriendelijke acryllijm met zeer hoge begin- en
eindhechting.

PRODUCTTYPERING
Basis

Type lijm: Acrylaat (250 g/m²).

Formaat

Totale tapedikte: 0,23 mm (excl. schutfolie). Schutfolie dikte: 0,10 mm. Breedte tape: 50 / 90 / 240 mm.
Rollengte: 25 m.

Goed weekmakerbestendig
Hoge tack
Goed warmte- en verouderingsbestendig
Goede schuifvastheid
Verwerkersvriendelijk
Breed toepasbaar
Formaldehydevrij

EIGENSCHAPPEN
Performance

90° Peel strength: 42 N/25 mm (after 24 hours). Tack: 30 N/25 mm (after 1 minute). Shear strength at 22°C : 3
hours (1 kg / 25 x 25 mm). Shear strength at 50°C : 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).

Temperatuurbereik

Frost-resistant to - 40 °C. Heat-resistant to + 120 °C.

Performance

90° Peel strength: 42 N/25 mm (na 24 uur). Tack: 30 N/25 mm (na 1 minuut). Shear strength bij 22 °C: 3 uur (1
kg / 25 x 25 mm). Shear strength bij 50 °C: 5 min. (1 kg / 25 x 25 mm).

Temperatuurbereik

Vorstbestendig tot - 40 °C. Warmtebestendig tot + 120 °C.

TOEPASSING
Voor het installeren van plinten, traptreden, metalen- en PVC- (overgangs)pro elen, het plaatselijk xeren van diverse typen
vloerbedekking (jute rug, actionback, foamrug e.d.) op diverse ondergronden zoals: kunststof, hout, metaal, keramiek, beton, stucwerk,
egalisatie, ver agen.

VERWERKING
Opslag

Bij een temperatuur tussen de 18 - 30 °C en relatieve luchtvochtigheid tussen 50 - 60%.

Houdbaarheid

Bij bovengenoemde condities 12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
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De ondergrond dient vlak, trek- en drukvast te zijn. Tevens dient de ondergrond schoon, blijvend droog, vet-, siliconen-vrij te zijn en
vrij van stoﬀen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
Hoe gladder en vlakker het oppervlak is, hoe beter de hechting.
Het contactoppervlak wordt bepaald door de structuur van de rug van de bedekking en de structuur van de ondergrond. Hoe
groter dit oppervlak is, hoe groter de hechting. De eindhechting zal in de tijd toenemen.
De ondergrond vooraf goed vlak schuren en stofvrij zuigen. Indien noodzakelijk voorstrijken en repareren of uitvlakken met een
geschikt Eurocol-product.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Neem altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht.
Laat het 840 Eurotape Doubletack en de te installeren materialen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin het verwerkt
gaat worden.
Snij de te installeren bedekking vooraf precies op maat.
Na het aanbrengen van de bedekking, deze minimaal 10 seconden stevig aandrukken. Vervolgens de verlijmde delen minimaal 24
uur onbelast laten om een optimale hechting te bereiken.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 30 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 18° - max. 30 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 60%.
Meer informatie:
Kartonnen verpakking en lege hulzen zijn recyclebaar. Restmateriaal is bouwafval.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheidsbladen : Dit product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de verwerker.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving

Verpakking

EAN-code

840

Eurotape 50 Doubletack

Overdoos à 12 rollen 8 710345 840712

840

Eurotape 90 Doubletack

Overdoos à 6 rollen

8 710345 840811

840

Eurotape 240 Doubletack Overdoos à 2 rollen

8 710345 840910

840 EUROTAPE DOUBLETACK
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846

the strong connection

QUARTZSAND

Vlamgedroogd kwartszand, te strooien in de natte polyurethaan
en epoxylagen. Verbetert de hechting van lijmen en
egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken als toeslagstof voor
egalisatiemiddelen en reparatiemortels.

PRODUCTTYPERING
Basis

Vlamgedroogd kwartszand.

Kleur

Beige.

Korrelgroote

0.4 - 0,8 mm.

Vlamgedroogd
Korrelgrootte 0,4-0,8 mm

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Kleurstelling

Beige.

Kleurechtheid

Beige.

TOEPASSING
Door het instrooien van vlamgedroogd 846 Quartzsand in de natte polyurethaan of epoxylagen, wordt de hechting van
egalisatiemiddelen en cementpoederlijmen op deze materialen geoptimaliseerd.
846 Quartzsand kan eveneens gebruikt worden als toeslagstof aan de egalisatiemiddelen en reparatiemortels bij toepassing in
grotere laagdikten en als toeslagstof voor 021 Euroblock Reno LE.

VERWERKING
* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Strooi 846 Quartzsand goed verdeeld en volledig dekkend in de natte polyurethaan of epoxy lagen (bruto verbruik 4.000 g/m²).
Niet-gebonden delen 846 Quartzsand na afbinding van de polyurethaan of epoxy zorgvuldig verwijderen met een harde bezem
en/of industriestofzuiger (netto verbruik ca. 1.500 g/m²).
Als toeslagstof voor egalisatiemiddelen en reparatiemortels mengen in de verhouding 3 delen van het egalisatiemiddel of de
reparatiemortel op 1 deel 846 Quartzsand.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

846 QUARTZSAND
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MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
846

Quartzsand

Zak à 25 kg

8 710345 846011

846 QUARTZSAND
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880

the strong connection

EUROSEAL SILICONE

Een siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van
bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen
opnemen van max. 25% van de voegbreedte. Hecht in het
algemeen uitstekend op glazuur,glas, aluminium, messing en
RVS, geschilderd hout, beton, metselwerk en weekmakervrije
kunststoﬀen. Geschikt voor binnen, buiten en industriële
ruimten. Ook geschikt voor natuursteen. Speciaal voor het
afkitten van bijvoorbeeld linoleum- en PVC- vloeren is de kleur
Transparant grijs (Trijs) leverbaar. Daarnaast zijn de kleuren
transparant, wit, zilvergrijs, manhattan-grijs, grijs, antraciet,
jasmin, basaltgrijs, vintage en buxy beschikbaar. Geurarm, zuurvrij
en neutraal uithardend. Na uitharding duurzaam elastisch. Niet
corrosief ten opzichte van metalen. U.V.-, vocht-, weer-, water- en
schimmelbestendig.

PRODUCTTYPERING
Basis

Siliconen oxim.

Kleur

Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zilvergrijs, Manhattan-grijs, grijs, antraciet, Jasmin, basaltgrijs,
vintage en Buxy.

Reukarm, zuurvrij en neutraal uithardend
Weekmaker-, MEKO,- en oplosmiddelvrij
Emicode EC 1PLUS
Geschikt voor BREEAM
Binnen en buiten toepasbaar
Na uitharden duurzaam elastisch
U.V.-, vocht-, weer-, water en schimmelbestendig, volgens ISO 846 A+B
Niet corrosief t.o.v. metalen
Ook geschikt voor natuursteen

EIGENSCHAPPEN
Classi catie

Internationaal: ISO 11600 F+G-25 LM en in Duitsland DIN 18545-E Voegen.

Huidvormingstijd

Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

Krimp

>5% g/g.

Praktische toelaatbare
vervorming

± 25%.

Rek bij breuk

Volgens DIN 53 504: ca. 500%.

Rekwaarde 100%

Volgens DIN 53 504: ca. 1,0 MPa (N/mm²).

Shore A-hardheid

Volgens DIN 53 505: 28.

Soortelijk gewicht

1,035 kg/l.

880 EUROSEAL SILICONE
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Standvermogen

ISO 7390 mm <2.

Verspuitbaarheid

3 mm, 6.3 bar 170 g/min.

Vorstbestendigheid

Ja.

Temperatuurbestendigheid

Na afbinding tussen -60 °C en +180 °C.

Treksterkte

Volgens DIN 53 504: ca. 1,4 MPa (N/mm²).

TOEPASSING
Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van
max. 25% van de voegbreedte.
Geschikt voor het afdichten van keramische tegels, wastafels, aanrechtbladen, douchebakken baden, linoleum- en PVC- vloeren e.d.
Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing en RVS, geschilderd hout, beton en metselwerk.
Tevens geschikt voor weekmakervrije kunststoﬀen zoals polycarbonaat (Lexan® en Makrolon®), polyester, hard polystyreen, ABS en
de meeste harde PVC soorten.
Geschikt voor binnen, buiten en industriële ruimten waar schimmelvorming ongewenst is.
Ook geschikt voor natuursteen.

VERWERKING
Gereedschap

Hand- of luchtdruk kitpistool.

Verwerkingstemperatuur

Vanaf +5° C tot + 40 °C.

Afbindtijd

Minimaal 24 uur afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge temperaturen
verkorten de droogtijd, lagere temperaturen vertragen deze.

Opslag

Droog en vorstvrij in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5 ºC en + 25 ºC.

Houdbaarheid

12 maanden.

Huidvormingstijd

Ca. 10 min bij 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn,
overeenkomstig DIN 18 352. Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Een hechtproef voor gebruik wordt
aanbevolen.
Hecht in het algemeen uitstekend op glazuur, glas, aluminium, messing, RVS en kunststoﬀen. Op poreuze ondergronden indien
nodig een primer toepassen.
Gezien de diversiteit van materialen in de markt is het aan te bevelen om bij twijfel over de toepassing vooraf een test op te zetten
of contact op te nemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Niet geschikt voor aquaria, PMMA, PE, PP, Te on, bitumineuze ondergronden en was of paraﬃnehoudende ondergronden. Bij
toepassing in slecht geventileerde ruimten waar geen UV licht kan toetreden, is lichte vergeling mogelijk. Dit kan ook plaatsvinden
door contact met chemische dampen of reinigingsmiddelen, speciaal tijdens het doorharden. Na uitharden niet overschilderbaar.
Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf een proefvlak opzetten of contact opnemen met onze afdeling Technische
Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
De houder boven het schroefdraad doorsnijden met de speciale kitkokeropener of een geschikt afbreekmes. Schroef de spuitmond
op de houder en snij deze op het juiste formaat schuin af. Verwijder de dop en plaats de houder in de spuit.
880 Euroseal Silicone gelijkmatig aanbrengen met een hand- of luchtdruk kitpistool.
Na het aanbrengen van de kit binnen 10 min. (i.v.m. huidvorming) glad afwerken. Gebruik hiervoor een spatel of mes met 886
Euroseal Finisher of neutraal zeepwater zonder citrus.
Om een gelijkmatig contact van het afdichtmiddel en de voegranden te verkrijgen, de kitspuit op en dusdanig wijze gebruiken dat
onder druk het materiaal in de voegranden wordt gedrukt. Luchtopsluiting vermijden.
Gereedschap reinigen met terpentine. Uitgeharde resten mechanisch verwijderen.
De afbindsnelheid van de lijm en afdichtmiddel is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Verwerken bij een
temperatuur van 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 55%.
Voegafmetingen:
Minimum breedte 4 mm
Maximum breedte 25 mm
Voegrelatie voor voegen:
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Breedte
4 - 8 mm
10 - 12 mm
14 - 16 mm
18 - 20 mm
22 - 24 mm

diepte
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

Netto verbruiksschatting:
Meters voeg per koker van 310 ml voor verschillende voegmaten.
breedte x diepte
Verbruik
4 x 6 mm:
12,9 m
6 x 6 mm:
8,6 m
8 x 6 mm:
6,4 m
12 x 8 mm:
3,2 m
16 x 10 mm:
1,9 m
20 x 12 mm:
1,3 m
Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie anken hechting geschikte rugvulling gebruiken.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel

Omschrijving

Verpakking

880

Euroseal Silicone

12x310 ml doos

transparant

8710345 880107

wit

8710345 880206

grijs

8710345 880503

zilvergrijs

8710345 880305

Manhattan grijs

8710345 880404

antraciet

8701345 880602

Buxy

8710345 880800

Jasmin

8710345 880749

transparant grijs (Trijs)

8710345 880008

basaltgrijs

8710345 880985

vintage
880

EAN code

Euroseal Silicone

8 710345 880138
Koker à 310 ml

transparant

8 710345 880114

wit

8 710345 880213

grijs

8 710345 880510

zilvergrijs

8 710345 880312

Manhattan grijs

8 710345 880411

antraciet

8 710345 880619

Buxy

8 710345 880817

Jasmin

8 710345 880756
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transparant grijs (Trijs)

8 710345 880015

basaltgrijs

8 710345 880992

vintage

8 710345 880121

De 880 Eurosol Silicone is verkrijgbaar in de volgende kleuren:
Wit:

Zilvergrijs:

Manhattan:

Grijs:

Antraciet:

Jasmin:

Buxy:

Basaltgrijs:
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Vintage:

880 EUROSEAL SILICONE
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LIQUIDDESIGN

LIQUID
DESIGN
the strong connection

350

the strong connection

LIQUIDDESIGN

Veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke en esthetische
uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een
uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals
kurk, plantaardige olie en een biopolymeerbindmiddel.
Component A:B, 11:4. Verkrijgbaar in ruim 30 aantrekkelijke
kleuren.

PRODUCTTYPERING
Basis

2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals
kurk, plantaardige olie en een biopolymeerbindmiddel. Component A : B. 11 : 4.

Kleur

Ruim 30 aantrekkelijke kleuren.

Consistentie

Dik, vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Milieuvriendelijk
Eenvoudig te verwerken
Spanningsvrij
Veerkrachtig
Uitstekende hechting
Laagdikte slechts 2 - 2,5 mm

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Na 12 uur.

Brandbaarheid

Brandklasse B -S1. EN 13501-1:2007+A1:2009.

Bureaurolstoelvastheid

Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen. EN 425:2002.

Druksterkte

Circa 20 N/mm².

Hardheid

Circa 45 Shore D.

Kleurechtheid

≥ 6 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2:2014.

Sliptest

SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1:2013.

Slipweerstand

DS: ≥ 0,45. EN 13893:2002.

Soortelijk gewicht

0,95 kg/l (A+B).

Verbruik

2 – 2,5 kg/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

Warmte isolatie

0,027 m² x K/W.

TOEPASSING
Voor het realiseren van een fraaie blijvend veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel. De natuurlijke componenten kurk,
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plantaardige olie en het biopolymeerbindmiddel zijn hernieuwbaar, waardoor deze vloer milieuvriendelijk is.

VERWERKING
Laagdikte

2 - 2,5 mm.

Gereedschap

Vlakspaan (afmeting ca. 400 x 100 mm bladdikte 0,7 mm). Eurocol 855 Mengijzer. RVS ontluchtingsrol.
Aanmaakemmer t.b.v. 350 LiquidDesign. Aanmaakemmer t.b.v. 355 LiquidDesign Finish. Zeef circa 400 µm.
Prikzolen standaard met noppen (t.b.v. aanbrengen 350 LiquidDesign). Prikzolen met vlakke noppen t.b.v.
coaten (diameter pennen min. 10 mm). Lakroller type microvezel 11 mm breedte 250 mm en/of 500 mm.
Decokam houder 28 cm. Decokam inzetstrip nr.78.

Geluidsreductie

: 8 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. 15 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussen laag kurkment.
Methode EN-ISO 10140-1 – 5:2010, berekend conform EN-ISO 717-2:2013.

Gebruiksklasse

: Zeer zwaar commercieel gebruik. Klasse 33.

Verwerkingstijd

Circa 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10⁰ - 30 ⁰C beslist niet in direct zonlicht).

Houdbaarheid

9 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
350 LiquidDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden ondervloeren
egaliseren met 960 Europlan Super of 975 Europlan Special en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet) egaliseren met
925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy. Voorkom korte slagen en kleine oneﬀenheden. Hoe vlakker de vloer hoe mooier
het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of
jner en vervolgens stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
350 LiquidDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
Breng vervolgens een primerlaag aan met behulp van een vachtroller en laat deze goed doordrogen (min. 2 uur).
Bij toepassing van 960 Europlan Super of 975 Europlan Special is één laag 044 Europrimer Multi voldoende. Bij toepassing van 925
Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy dienen er twee lagen 043 Europrimer Alphy te worden aangebracht.
Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 350 Liquid Design.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Gebruiksaanwijzing:
Stap 1. De voorbereiding:
Bestel genoeg product van één batch voor grote vloer projecten.
Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargenummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het
eindresultaat te voorkomen.
Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking).
Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cement dekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en
klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven speci caties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het
vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 Thermo/Hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer
dient minimaal 3 ⁰C boven het dauwpunt te liggen.
Maak een vloerveld verdeling, zodat het verbruik van de 350 LiquidDesign tijdens het aanbrengen gemonitord/gecontroleerd kan
worden.
Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton.
Stap 2. Het mengen:
Meng het materiaal (toerental circa 300 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de
ruimte waar de 350 LiquidDesign vloer wordt aangebracht.
Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en
xeer het met een geschikte tape aan de ondergrond.
Meng eerst component A tot een homogene massa.
Vervolgens de nog gesloten can met component B licht schudden (drie keer omkeren is voldoende). Na het openen de volledige
inhoud al mengend toevoegen aan component A (mengtijd min. 2 minuten).
Giet de LiquidDesign massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min.1 minuut.
Blijf de 350 LiquidDesign massa mengen tot vlak voor de verwerking, zodat de lichte componenten (o.a. het kurk) homogeen door
de massa verdeeld blijven.
Stap 3. Het verwerken:
Maak niet meer materiaal aan dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden.
Verdeel de 350 LiquidDesign massa gelijkmatig, m.b.v. een vlakspaan of Decokam nr. 78, in een laagdikte tussen 2 - 2,5 mm op de
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vloer. Controleer het verbruik tijdens de verwerking aan de vooraf ingedeelde vloerveldverdeling. Breng beslist niet meer aan dan
een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de 350 LiquidDesign
vloer geven.
Direct na het aanbrengen van de 350 LiquidDesign laag dient deze, m.b.v. een RVS ontluchtingsrol, gerold te worden om o.a. een
egale verdeling van de kurkdeeltjes te realiseren. Het is hierbij mogelijk om op standaard prikzolen door de natte aangebrachte 350
LiquidDesign laag te lopen. Zorg ervoor dat er vóór de ontluchtingsrol wordt gelopen.
Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de 350 LiquidDesign vloeivloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te
worden met 355 LiquidDesign Finish. Dit laksysteem dient binnen 48 uur te zijn aangebracht.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner.
Stap 4. De afwerking met 355 LiquidDesign Finish:
Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen.
Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan
toe.
Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende
minimaal 3 minuten.
Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals
door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de nishlaag worden aangebracht.
Verdeel de nishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150
g/m²).
Direct na het aanbrengen van de coatinglaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het
vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 355
LiquidDesign Finish is voldoende.
Gebruik bij het aanbrengen van de coating laag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de
350 LiquidDesign vloeivloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
Na 8 dagen is de nishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil
en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken verboden.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakvloeistoﬀen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Component B bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%.
Tips om uw LiquidDesign vloeivloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Vloerverwarmingsconstructies:
LiquidDesign kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig
te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur
na het a akken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de
vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.
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KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

350

LiquidDesign

Component B: Milieubewuste jerrycan (op PE-basis) à 4 kg.

8 710345350006

350

LiquidDesign

Component A: Milieubewuste emmer (op PE-basis) à 11 kg.

Cork

8 710345350013

Concrete

8 710345350020

Ivory

8 710345350037

Straw

8 710345350044

Ochre

8 710345350051

Maize

8 710345350068

Corn

8 710345350075

Pearl

8 710345350082

Shell

8 710345350099

Sand

8 710345350105

Taupe

8 710345350112

Earth

8 710345350129

Blossom

8 710345350136

Violet

8 710345350143

Zinc

8 710345350150

Bark

8 710345350167

Charcoal

8 710345350174

Silver

8 710345350181

Ashes

8 710345350198

Lead

8 710345350204

Steel

8 710345350211

Navy

8 710345350228

Mint

8 710345350235

Turquoise

8 710345350242

Lagoon

8 710345350259

Emerald

8 710345350266

Tundra

8 710345350273

Diamond

8 710345350280

Cobalt

8 710345350297

Ruby

8 710345350303

Fire

8 710345350310

Brick

8 710345350327
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355

the strong connection

LIQUIDDESIGN FINISH
2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte a ak
op polyurethaanbasis voor 350 LiquidDesign vloeivloeren.

PRODUCTTYPERING
Basis

2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte toplaag op polyurethaanbasis. Component A : B.
86 : 14.

Kleur

Component A: Vloeistof melkachtig. Component B: Vloeistof helder transparant.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Mooie zijdematte uitstraling
Laag VOC-gehalte
Watergedragen
Niet vergelend
Eenvoudig te verwerken
Goede slijtweerstand
UV-bestendig
Goed chemicaliënbestendig
Lage krasgevoeligheid
Zeer goede hechting
Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Volledig Uitgehard na 8 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).

Brandbaarheid

Component A: n.b., Component B: vlampunt > 205 °C.

Soortelijk gewicht

1,01 kg/l.

Verbruik

125 - 150 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een nish in één laag als eindafwerking op een LiquidDesign vloeivloer.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type: microvezelroller 11 mm.

Verwerkingstijd

30 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 30 ⁰C).

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na 24 uur beloopbaar bij 20 °C.
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Reiniger

Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De 350 LiquidDesign vloeivloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. Deze laag dient volledig te zijn
gedroogd. Minimaal 12 uur na verwerking. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:
De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan
toe.
Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende
minimaal 3 minuten.
Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege aanmaakemmer en meng deze
nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de nishlaag worden aangebracht.
Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
Verdeel de nishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150
g/m²).
Direct na het aanbrengen van de nishlaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het
vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm en/of 500 mm. Het aanbrengen van één laag 355
LiquidDesign Finish is voldoende.
Gebruik bij het aanbrengen van de nishlaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de 350
LiquidDesign vloeivloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
Na 8 dagen is de nishlaag volledig uitgehard.
Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de
vloerafwerking. Afdekken is verboden.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Component B bevat hydro el alifatisch polyisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Tips om uw Liquid Design vloeivloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van Liquid Design vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie).

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
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Artikel Omschrijving

Verpakking

EAN-code

355

LiquidDesign Finish Component A: Jerrycan (op PE-basis) à 4,3 kg. 8 710345355001

355

LiquidDesign Finish Component B: Fles (op PE-basis) à 0,7 kg.

8 710345355018
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Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Eurocol is part of the Forbo Group

358

the strong connection

TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign- en MultiTerrazzogereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv.
lijmmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen,
machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen
(polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides)
inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358
ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en
materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op
een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING
Kleur

Transparant.

Consistentie

Vloeibaar.

Biologisch afbreekbaar
Zeer hoog vlampunt
Vrij van methyleenchloride
Niet corrosief
Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Zeer hoog vlampunt.

Soortelijk gewicht

0,99 kg/l.

Verbruik

Afhankelijk van toepassing.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het reinigen van LiquidDesign gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmmengers (ook 2
componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen (polyesters, polystyreen, polyurethaan,
polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het
verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING
Gereedschap

Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.

Mengverhouding

De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.

358 TOOLCLEANER
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Opslag

Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking.

Houdbaarheid

24 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign gereedschappen:
De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd
door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van
een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met
leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
Wij adviseren bij het reinigen van de RVS ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de RVS
ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te
draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de RVS ontluchtingsrol na met leidingwater.
De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te
verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen (recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:
De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door
middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
Dompelen: dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens
uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
Verpompen/spoelen: verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het
resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit
gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen(recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Product bevat N-Butylpyrrolidone.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 35 °C.
Meer informatie:
Bestemd voor professioneel gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Opmerking:
358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een
minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS

358 TOOLCLEANER
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Artikel Omschrijving Verpakking
358

ToolCleaner

EAN-code

Jerrycan à 10 kg 8 710345 358002

358 TOOLCLEANER
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the strong connection

MULTITERRAZZO

MULTI
TERRAZZO

070

the strong connection

EUROPRIMER FILL
Snel- en vulprimer.

PRODUCTTYPERING
Basis

Speciaal bindmiddelsamenstelling met antislip vulstoﬀen.

Kleur

Geel.

Zeer sneldrogende voorgevulde primer voorafgaand aan het latere egaliseerwerk.
Klaar voor gebruik.
Egalisatie laag tot 10 mm is mogelijk.
Nivelleert kleine oneﬀenheden in de ondergrond.
Voorkomt uitzakken van egalisatiemassa op voegen (hout en keramische vloeren).
Na droging ontstaat er een antislippend, hechtvriendelijk oppervlak.
Eenvoudig aan te brengen m.b.v. roller of spatel.
Kan als Hechtbrug worden toegepast op 021 Euroblock Reno i.p.v. het volledig dekkend inzanden met 846 Quartzsand.

EIGENSCHAPPEN
Soortelijk gewicht

Ca. 1,30 kg/l.

Verbruik

Ca. 100 – 150 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Kant-en-klare, sneldrogende, primer voor de voorbehandeling van absorberende en niet-absorberende minerale ondergronden,
cementdekvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren, vloerplaten, parket, mastiekasfalt, drukbestendige oude vloeren en
goedgekeurde Eurocol reactieve primers. Om lichte oneﬀenheden en voegen in keramische tegels, vloerplaten, parket en op hout
gebaseerde panelen voorafgaand aan het egaliseren voor te behandelen. Het product kan worden gebruikt op vloerverwarming. Voor
gebruik binnenshuis. Zeer emissiearm installatiemateriaal conform Emicode EC1 Plus gecerti ceerd.

VERWERKING
Gereedschap

Spatel, vachtroller en/of microvezel 11 mm roller.

Opslag

Koel en droog, goed gesloten bij een normale temperatuur (5-30 °C)

Houdbaarheid

15 maanden in de originele verpakking. Opening goed sluiten en zo spoedig mogelijk opmaken.

Droogtijd

Droogtijd tot opnieuw verwerkbaar: ca. 1 tot 2 uur. Op calciumsulfaatgebonden egalisaties minstens 2 uur.

Reiniger

Reiniger (in vloeibare staat): Water

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De vereisten van de toepasselijke nationale normen, richtlijnen en referentiedocumenten zijn van toepassing. De ondergrond moet onder
andere voldoende sterk, maatvast, permanent droog en blijvend vrij van scheuren zijn en voldoende draagvermogen hebben.

070 EUROPRIMER FILL
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Hechtingsverminderende lagen moeten met behulp van de juiste mechanische maatregelen worden verwijderd. Oude vaste vloeren,
zoals keramische tegels, moeten professioneel worden gereinigd met een daarvoor geschikte Eurocol-grondreiniger en moeten na
droging mat geschuurd worden. Gebruiksaanwijzing:
Vóór gebruik dient er in ieder geval goed geroerd te worden. Bij langere pauzes opnieuw roeren om het mengsel homogeen te houden.
Breng onverdund en gelijkmatig aan op de voorbereide ondergrond. Vermijd plassen om te zorgen dat het gelijkmatig droogt. Bij diepere
voegen, indien nodig, na ongeveer 30-60 minuten een tweede laag aanbrengen om een goede hechting van bijvoorbeeld de
egalisatielaag te waarborgen. Na ongeveer 1-2 uur drogen, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de klimatologische
omstandigheden in de ruimte en de aangebrachte hoeveelheid, is het mogelijk om de desbetreﬀende ondergronden verder af te werken.
Egalisatiemiddelen dienen binnen 24 uur te worden aangebracht. Indien de 070 Europrimer Fill wordt toegepast als hechtbrug op 021
Euroblock Reno dient ervoor gezorgd te worden dat dit op zijn vroegst pas na 16 uur en binnen 24 uur op een kleefvrij, uitgehard en
opgeruwd oppervlak wordt aangebracht.
Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
Na droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
Gereedschap direct met water reinigen.
Verse vlekken direct met water verwijderen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Verwerkingsomstandigheden:
Bodemtemperatuur : min. 15 °C
Materiaal- en kamertemperatuur : min. 18 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 35-75%, aanbevolen <65%
Aanwijzingen:
Technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van het gebruikte installatiemateriaal en vloeren/parket moeten in acht genomen
worden! Bij dichte oppervlakken of diepere voegen verloopt de droging trager. Hier kan het drogen worden versneld door ventilatoren in
te zetten. Bij gebruik als hechtbrug op goedgekeurde Eurocol reactieve harsprimers op basis van polyurethaan of epoxyhars, is het
essentieel om de gespeci ceerde droogtijden van de legmaterialen en de tijdsintervallen in acht te nemen! Op dekvloeren van gietasfalt
(DIN 18354 / EN 13813) (de goedgekeurde maximale laagdikten van de egalisatiemiddelen op het gietasfalt zijn te vinden in de
desbetreﬀende productinformatiebladen van de egalisatiemiddelen. Kan niet worden gebruikt op oude houtgraniet- en
magnesiadekvloeren op terrazzo, stenen vloeren, natuursteen (diepe onzuiverheden), direct onder reactieve Eurocol-lijmen.
Speciale aandacht:
Met deze informatie willen wij u op basis van onze experimenten en ervaringen in het laboratorium en in de praktijk zo goed mogelijk
adviseren. Wij kunnen geen garantie geven voor het verwerkingsresultaat in individuele gevallen vanwege het grote aantal mogelijke
toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, omdat dit buiten onze controle ligt. Relevante normen
en de beroepsregels moeten in acht worden genomen. Buiten Duitsland zijn de nationale voorschriften van het desbetreﬀende land van
toepassing, waarvan de gebruiker op de hoogte dient te zijn. Voor elke andere toepassing dan die in onze technische beschrijving
beschreven is, is onze uitdrukkelijke toestemming vereist. Anders kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Daarom raden wij
voldoende zelftests aan. Overigens verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor
grondige ventilatie tijdens en na verwerking/drogen! Vermijd eten, drinken en roken tijdens het werken met het product. In geval van
contact met ogen of huid onmiddellijk spoelen met veel water. Niet laten weglopen in het riool, in de waterwegen of in de grond. Reinig
de gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Alleen lege emmers mogen voor recycling worden aangeboden.
Overblijfselen van materiaal kunnen als huishoudelijk afval worden afgevoerd. De hier vermelde waarden zijn laboratoriumwaarden, die
naar standaardomstandigheden verwijzen. Ze kunnen vanwege het grote aantal objectgerelateerde toepassingen alleen als
richtlijnwaarden worden beschouwd. Met de beschikbaarheid van deze technische informatie verliezen alle eerder gepubliceerde
technische informatiebladen en productinformatie hun geldigheid!
Bevat: mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties
veroorzaken.
Geschikt voor vloerverwarming: max. oppervlaktetemperatuur 29 °C.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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ARTIKELGEGEVENS
Artikel

Omschrijving

Verpakking

070

Europrimer Fill

Emmer à 15 kg

EAN-code

070 EUROPRIMER FILL
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the strong connection

CONDITIONER

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign bij
vloertoepassing. Geeft de vloer extra bescherming en vermindert
de aanhechting van vuil. Beschermlaag kan bij de volgende
reiniging weer verwijderd en vervangen worden. Het uiterlijk van
de vloer blijft behouden zonder dat de glans verhoogt.

PRODUCTTYPERING
Kleur

Transparant.

Consistentie

Vloeibaar.

Reiniging en onderhoud in één bewerking
Creëert een vuilafstotende lm
Geen optische verandering van het BetonDesign
Gunstig verbruik
Frisse dennengeur

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Na volledige droging.

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

pH-waarde

10

Soortelijk gewicht

1,02 kg/l.

Verbruik

250 gram Conditioner op 10 liter water.

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign, FloorDesign en FloorColouring vloeren. De vloer wordt beschermd door een lm die
voor minder aanhechting van vuil zorgt. Deze lm wordt verwijderd bij de volgende reiniging. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van
de vloer behouden (geen glanseﬀect).

VERWERKING
Gereedschap

(Microvezel) mop (bij onderhoud), zachte borstel (bij reiniging).

Mengverhouding

Voeg in alle gevallen 250 gram 312 Conditioner toe aan 10 liter water.

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
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Gebruiksaanwijzing:
Bij dagelijkse reiniging eerst eventueel aanwezige stof en vuil verwijderen met een stofwisser en vervolgens vlekken verwijderen
met 312 Conditioner met behulp van een licht vochtige mop. Na droging kan de vloer weer belopen worden.
Indien er periodiek gereinigd wordt, dient het losliggende stof en/of vuil eerst te worden verwijderd met een stofwisser of
stofzuiger. Vervolgens de vloer reinigen en onderhouden met 312 Conditioner met behulp van een vochtige mop. Na volledige
droging, kan de vloer weer belopen worden.
In geval er incidenteel onderhoud wordt uitgevoerd, dient het losse stof en vuil eerst te worden verwijderd met behulp van een
stofzuiger. Vervolgens de vloer schrobben met 312 Conditioner met behulp van een zachte borstel. Het vuile schrobwater
opnemen met trekker en mop. Vervolgens de vloer nabehandelen met alleen schoonwater en een mop. Na volledige droging de
vloer onderhouden door het aanbrengen van een lm 312 Conditioner met behulp van een mop. Na volledige droging kan de
vloer weer worden belopen.
Mop en/of borstel direct met water reinigen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Het product niet onverdund in het riool, open water of bodem lozen. Spoel lege jerrycans/ essen om met leidingwater en voer
deze af (recyclebaar materiaal) volgens de plaatselijk geldende milieuregels.
Voeg in alle gevallen 312 Conditioner toe aan 10 liter water.
Product bevat: niet-ionogene oppervlakteactieve stoﬀen < 5%, zeep < 15%, parfums.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15 °C - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 55 - 75%.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

312

Conditioner

Fles à 1 kg

8 710345 312011

312

Conditioner

Overdoos met 12 x 1 kg es 8 710345 312110
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358

the strong connection

TOOLCLEANER

Voor het reinigen van LiquidDesign- en MultiTerrazzogereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijv.
lijmmengers (ook 2-componenten) en gereedschappen,
machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen
(polyesters, polystyreen, polyurethaan, polyamides, polyimides)
inkt, verf, stickers/lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358
ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en
materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op
een minder zichtbare plaats.

PRODUCTTYPERING
Kleur

Transparant.

Consistentie

Vloeibaar.

Biologisch afbreekbaar
Zeer hoog vlampunt
Vrij van methyleenchloride
Niet corrosief
Vrij van siliconen

EIGENSCHAPPEN
Brandbaarheid

Zeer hoog vlampunt.

Soortelijk gewicht

0,99 kg/l.

Verbruik

Afhankelijk van toepassing.

Vorstbestendigheid

Ja.

TOEPASSING
Voor het reinigen van LiquidDesign gereedschappen. Tevens geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld lijmmengers (ook 2
componenten) en gereedschappen, machines, vloeren die vervuild zijn met harsen/kunststoﬀen (polyesters, polystyreen, polyurethaan,
polyamides, polyimides) inkt, verf, stickers/ lijmresten, teer en bitumineuze vervuiling. 358 Toolcleaner kan gebruikt worden voor het
verwijderen van epoxy voegsluier en vlekken op keramische wand- en vloertegels.

VERWERKING
Gereedschap

Kwast, roller en via dompelen en/of spoelen.

Mengverhouding

De 358 ToolCleaner uitsluitend in pure vorm toepassen.
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Opslag

Op een koele geventileerd plaats in gesloten originele verpakking.

Houdbaarheid

24 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksaanwijzing bij het reinigen van LiquidDesign gereedschappen:
De 358 ToolCleaner dient onverdund te worden toegepast.
Het reinigen van LiquidDesign gereedschap dient direct na gebruik te worden uitgevoerd. Het kan eenvoudig worden uitgevoerd
door een bepaalde hoeveelheid 358 ToolCleaner in een emmer te gieten. Door het gereedschap te dompelen en met behulp van
een kwast of kunststof borstel worden 350 LiquidDesign resten gemakkelijk verwijderd. Spoel vervolgens het gereedschap na met
leidingwater en laat het drogen of droog het af met een schone doek.
Wij adviseren bij het reinigen van de RVS ontluchtingsrol om gebruik te maken van een rechthoekige bak waar de RVS
ontluchtingsrol in past. Vul deze met een laag van ca. 15 mm 358 ToolCleaner. Spoel de naalden door de roller door de vloeistof te
draaien. Maak eventueel gebruik van een kunststof borstel. Spoel vervolgens de RVS ontluchtingsrol na met leidingwater.
De 358 ToolCleaner kan meerdere keren worden gebruikt. Zeef het materiaal eventueel om de vervuiling in vaste vorm te
verwijderen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen (recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Gebruiksaanwijzing bij algemeen gebruik:
De 358 ToolCleaner wordt onverdund toegepast. Er zijn diverse reinigings methode mogelijk zoals: dompelen, spoelen of door
middel van verpompen (m.b.v. bijvoorbeeld een High Volume Low Pressure-pomp).
Dompelen: dompel het te reinigen object in de 358 ToolCleaner en laat het enige tijd inwerken. Laat het object vervolgens
uitlekken en spoel het eventueel na met leidingwater of wrijf het droog met behulp van een doek.
Verpompen/spoelen: verpomp de 358 ToolCleaner over de te reinigen objecten en laat het enige tijd circuleren. Indien het
resultaat onvoldoende is kan de handeling eventueel worden herhaald. Vervolgens de objecten laten drogen of indien dit
gewenst/mogelijk is naspoelen met water en dan drogen.
Bij verwarming van het product zal het oplossend vermogen t.o.v. bijvoorbeeld vetten en oliën toenemen.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons
veiligheidsinformatieblad).
Lege jerrycans/ essen(recyclebaar materiaal), productrestanten en schoonmaakvloeistof afvoeren volgens de plaatselijk geldende
milieuregels en niet in het riool, open water of bodem brengen.
Product bevat N-Butylpyrrolidone.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 35 °C.
Meer informatie:
Bestemd voor professioneel gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
Inademing van het product kan irritatie veroorzaken, hierdoor adviseren wij het product niet te vernevelen.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Opmerking:
358 ToolCleaner heeft inwerking op diverse ondergronden en materialen. Wij adviseren om altijd eerst een test uit te voeren op een
minder zichtbare plaats.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Op aanvraag beschikbaar.

ARTIKELGEGEVENS
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Artikel Omschrijving Verpakking
358

ToolCleaner

EAN-code

Jerrycan à 10 kg 8 710345 358002

358 TOOLCLEANER
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370

the strong connection

MULTITERRAZZO

Een innovatieve, naadloze, harde vloeivloer.

PRODUCTTYPERING
Basis

2-componenten. Component A: epoxyhars. Component B (verhardingsmiddel) amin.

Kleur

12 aantrekkelijke kleuren.

Consistentie

Dik, vloeibaar.

Emicode EC1
Vormvast
Waterbestendig
Naadloos
Gemakkelijk te onderhouden
Uitstekende hechting
Laagdikte slechts 2 – 2,5 mm

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Na 12 uur *.

Brandbaarheid

Zie de veiligheidsinformatiebladen.

Buigsterkte

F30. NEN EN 13892-2:2003.

Druksterkte

C70. NEN EN 13892-2:2003.

Kleurechtheid

≥ 6 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2:2014.

Shore A-hardheid

D90.

Sliptest

SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1:2013.

Slipweerstand

DS: ≥ 0,45. EN 13893:2002.

Soortelijk gewicht

Ca. 1,49 g/cm³.

Verbruik

1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Vorstbestendigheid
Brandklasse

Ja.
: NEN EN 13501-1:2007+A1:2009. B -S1.

TOEPASSING
Voor het realiseren van een harde designvloer die geschikt is voor residentieel, commercieel en industrieel gebruik. Voor verkoop- en
tentoonstellingsruimtes, vrijetijdsruimtes, entree- en woonruimtes, keukens en badkamers. Geschikt voor laboratoria, garages, magazijnen
en bedrijfsruimtes, evenals voor industriële hallen waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, kleur en design. Bij uitstek geschikt als
voegvrij alternatief voor keramische tegelvloeren.

VERWERKING
Laagdikte

2 – 2,5 mm.
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Gereedschap

Rakel met vertanding TKB R4 of Eurocol Decokam nr. 78. Eurocol 855 Mengijzer. RVS ontluchtingsrol.
Aanmaakemmer t.b.v. 370 MultiTerrazzo. Aanmaakemmer t.b.v. 375 MultiTerrazzo Finish. Zeef circa 400
µm. Prikzolen standaard (t.b.v. aanbrengen 370 MultiTerrazzo). Prikzolen met vlakke noppen t.b.v. het
lakken (diameter pennen min. 10 mm). Lakroller type microvezel 11 mm of vachtroller breedte 250 mm
en/of 500 mm.

Gebruiksklasse

: Commercieel 34 zeer sterk, EN ISO 10874. Lichte industrie 43 sterk, EN ISO 10874.

Gereedschap reiniger

: 358 ToolCleaner en/of 815 EuroClean HandClean doekjes.

CE

: Conform NEN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4.

Hechting

: NEN-prEN13892-8. ≥ B1,5, betonbreuk.

Slijtvastheid

: NEN EN 13892-4:2004. AR 0,5.

Statische elasticiteitsmodule : NEN EN 13412. 4500 Mpa.
Restindruk

: NEN EN ISO 24343-1:2012. 0 mm.

Bestendigheid tegen
sigaretten

: NEN EN 1399. Niveau 3.

Warmtegeleidingsvermogen : NEN EN 12664:2001-05. 0,004 m² x K/W.
Rolstoelbestendig

: Geschikt voor gebruik van stoelen met wieltjes conform NEN EN 12529.

Mengverhouding

100 gewichtsdelen Component A : 13 gewichtsdelen Component B.

Opslag

Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5⁰ - 30 ⁰C).

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na mininimaal 12 uur maar uiterlijk binnen 24 uur af te lakken. Na 48 uur is 80% van de uitharding van
de lak bereikt en het geheel is na 7 dagen volledig uitgehard.*

Vochtbestendigheid

Niet vochtgevoelig.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De minerale ondergrond dient o.a. voldoende sterk,vormvast, blijvend droog en scheurvrij te zijn en voldoende draagvermogen te
hebben. De minimale druksterkte moet 25 N/mm² bedragen (komt overeen met een beton kwaliteit B 25) en de hechtsterkte dient
minstens 1,5 N/mm² te bedragen (volgens het BEB-gegevensblad). Hechtingsverminderende lagen dienen met behulp van
geschikte mechanische middelen te worden verwijderd.
Wij adviseren 370 MultiTerrazzo altijd aan te brengen op een minimaal 3 mm dikke geëgaliseerde ondergrond. Cementgebonden
ondervloeren egaliseren met 960 Europlan Super of 975 Europlan Special en calciumsulfaatgebonden ondervloeren (anhydriet)
egaliseren met 925 Europlan Alphy Direct of 920 Europlan Alphy. Voorkom korte slagen en kleine oneﬀenheden. Hoe vlakker de
vloer hoe mooier het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na droging, licht te schuren met een
gaasje grofte 100 of jner en vervolgens stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
370 MultiTerrazzo is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken. Hoe vlakker de ondergrond des te mooier het eindresultaat.
Breng vervolgens een primerlaag 070 Europrimer Fill aan met behulp van een vachtroller of microvezel 11 mm roller (verbruik
100-150 g/m²) en laat deze goed doordrogen (min. 2 uur). Het doel van deze primerlaag is het tegengaan van luchtgaatjes in de
vloerafwerking. Daarnaast dient de ondergrond egaal van kleur te zijn om doortekening, van donkere en/of lichtere vlekken in de
ondervloer, in de 370 MultiTerrazzo vloeivloer te voorkomen. In geval van zwaar belaste vloeren dient de gepigmenteerde
2-componenten 371 MultiTerrazzo Primer te worden toegepast.
Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 370 MultiTerrazzo.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:
Stap 1. De voorbereiding:
Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargenummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het
eindresultaat te voorkomen. Wanneer er toch een bepaalde kleur uit verschillende charges verwerkt dient te worden, moeten deze
vóór de verwerking gemengd worden.
Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking).
Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cement dekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en
klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven speci caties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het
vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 Thermo/Hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer
dient minimaal 3 ⁰C boven het dauwpunt te liggen.
Maak een vloerveldverdeling, zodat het verbruik van de 370 MultiTerrazzo tijdens het aanbrengen gemonitord/gecontroleerd kan
worden.
Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton.
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Stap 2. Het mengen:
Meng het materiaal (toerental 300-400 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de
ruimte waar de 370 MultiTerrazzo vloer wordt aangebracht.
Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en
xeer het met een geschikte tape aan de ondergrond.
Meng eerst component A tot een homogene massa.
Vervolgens de nog gesloten can met component B licht schudden (drie keer omkeren is voldoende). Na het openen de volledige
inhoud al mengend toevoegen aan component A (mengtijd min. 2 minuten).
Giet de massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min.1 minuut.
Stap 3. Het verwerken:
Maak niet meer materiaal aan dan binnen 40 minuten verwerkt kan worden.
Verdeel de 370 MultiTerrazzo massa gelijkmatig, m.b.v. een TKB R4 kam/rakel of Eurocol Decokam nr. 78, in een laagdikte tussen 2 –
2,5 mm op de vloer. Controleer het verbruik tijdens de verwerking aan de vooraf ingedeelde vloerveldverdeling. Breng beslist niet
meer aan dan een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de
vloeivloer geven.
Direct na het aanbrengen van de 370 MultiTerrazzo laag dient deze, m.b.v. een RVS ontluchtingsrol, gerold te worden om o.a. een
egale verdeling van de massa te realiseren. Het is hierbij mogelijk om op standaard prikzolen door de natte aangebrachte massa te
lopen. Zorg ervoor dat er vóór de ontluchtingsrol wordt gelopen.
Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de 370 MultiTerrazzo vloeivloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te
worden met 375 MultiTerrazzo Finish. Deze Finish laag dient binnen 24 uur na het aanbrengen van de vloeivloer te worden
aangebracht.
Het oppervlak dient tijdens de volledige uithardingsfase beschermd te worden tegen direct contact met water om de vorming van
melkglasachtige wolkvormingen te voorkomen.
Maak gereedschappen na gebruik onmiddellijk schoon met 358 ToolCleaner.
Stap 4. De afwerking met 375 MultiTerrazzo Finish:
Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen.
Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan
toe.
Meng de 2-componenten 375 MultiTerrazzo Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende
minimaal 3 minuten.
Giet de gemengde 375 MultiTerrazzo Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals
door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de nishlaag worden aangebracht.
Verdeel de nishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150
g/m²). Direct na het aanbrengen van de coatinglaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte
van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm of 500 mm. Het aanbrengen van één 375
MultiTerrazzo Finish laag is voldoende.
Gebruik bij het aanbrengen van de coatinglaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de
370 MultiTerrazzo vloeivloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Na 8 dagen is de nishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat
de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken
verboden.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Maak gereedschappen na gebruik onmiddellijk schoon met water.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen.
Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Meer informatie:
Alleen voor professioneel gebruik.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Voor de veilige omgang met epoxyharsen en verhardingsmiddelen bevelen wij in principe de volgende informatiebladen aan:
BG-regel BGR 227, werkzaamheden met epoxyharsen (e.d.: beroepsorganisaties van chemische industrie), evenals de instructies in
het veiligheidsinformatieblad.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Buiten gebruik van kinderen houden.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Productrestanten en schoonmaakvloeistoﬀen afvoeren volgens de
plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Component A bevat epoxy houdende verbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Verwerkingscondities
Gewenste materiaal- en omgevingstemperatuur : min. 18° - 23 °C.
Temperatuur van de ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 35 - 75% (aanbevolen < 65 %)
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Lichte kleurveranderingen zijn onder UV- en weersomstandigheden mogelijk. De functionaliteit van de vloeivloer wordt daar
niet door aangetast.
Tips om uw MultiTerrazzo vloeivloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van MultiTerrazzo vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Vloerverwarmingsconstructies:
MultiTerrazzo kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig
te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur
na het a akken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de
vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie de veiligheidsinformatiebladen.
Veiligheidsbladen : Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving Verpakking

EAN-code

370

MultiTerrazzo

Component B: es à 2 kg.

04026956167624

370

MultiTerrazzo

Component A: emmer à 15 kg.

Fog

04026956165682

Pebble

04026956165699

Dune

04026956165736

Sandcastle

04026956165712

Mirabelle

04026956165750

Fern

04026956165767

Ruby Red

04026956167419

Watercolor

04026956113416

Autumn

04026956165743

Black

04026956167426

Graphite

04026956165576

Denim

04026956165729

370 MULTITERRAZZO
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375

the strong connection

MULTITERRAZZO FINISH
2-componenten a ak voor 370 MultiTerrazzo vloeivloeren.

PRODUCTTYPERING
Basis

2-componenten, watergedragen, transparante zijdematte toplaag op polyurethaanbasis. Component A : B.
86 : 14.

Kleur

Component A: Vloeistof melkachtig. Component B: Vloeistof helder transparant.

Consistentie

Dun vloeibaar.

Mooie zijdematte uitstraling
Laag VOC-gehalte
Watergedragen
Niet vergelend
Eenvoudig te verwerken
Goede slijtweerstand
UV-bestendig
Goed chemicaliënbestendig
Lage krasgevoeligheid
Zeer goede hechting
Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN
Begaanbaarheid

Volledig Uitgehard na 8 dagen bij 20 °C (volledig mechanisch en chemisch belastbaar).

Brandbaarheid

Component A: n.b., Component B: vlampunt > 205 °C.

Soortelijk gewicht

1,01 kg/l.

Verbruik

125 - 150 g/m².

Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voor het aanbrengen van een nish in één laag als eindafwerking op een MultiTerrazzo vloeivloer.

VERWERKING
Gereedschap

Lakroller type: microvezelroller 11 mm.

Verwerkingstijd

30 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).

Opslag

Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 30 ⁰C).

Houdbaarheid

6 maanden, in onaangebroken verpakking.

Droogtijd

Na 24 uur beloopbaar bij 20 °C.

Reiniger

Water.

375 MULTITERRAZZO FINISH
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* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.
Ondergrond:
De 370 MultiTerrazzo vloeivloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de gebruiksaanwijzing. Deze laag dient volledig te zijn
gedroogd. Minimaal 12 uur na verwerking. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Gebruiksaanwijzing:
De nog gesloten can met component A licht schudden (3 keer omkeren is voldoende).
Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan
toe.
Meng de 2-componenten 375 MultiTerrazzo Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende
minimaal 3 minuten.
Giet de gemengde 375 MultiTerrazzo Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege aanmaakemmer en meng deze
nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de nishlaag worden aangebracht.
Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
Verdeel de nishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een microvezelroller 11 mm (verbruik tussen 125 - 150
g/m²).
Direct na het aanbrengen van de nishlaag deze narollen met een natte, onverzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het
vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 250 mm en/of 500 mm. Het aanbrengen van één 375
MultiTerrazzo Finish laag is voldoende.
Gebruik bij het aanbrengen van de nishlaag prikzolen met vlakke noppen (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de 370
MultiTerrazzo vloeivloer te voorkomen. Blijf ook hierbij voor de roller lopen.
Na een droogtijd van minimaal 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen.
Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt.
Na 8 dagen is de nishlaag volledig uitgehard.
Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de
vloerafwerking. Afdekken is verboden.
Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).
Component B bevat hydro el alifatisch polyisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Meer informatie:
Buiten gebruik van kinderen houden.
Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website
www.eurocol.nl.
Tips om uw MultiTerrazzo vloeivloer mooi te houden:
Voor het reinigen en onderhouden van Liquid Design vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende lm zorgt voor
minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseﬀect). Beslist geen chloor
of bleekmiddelen toepassen.
Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie).

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse
: Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Wordt digitaal toegestuurd of beschikbaar via onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
375

Verpakking

EAN-code

MultiTerrazzo Finish Component A: Jerrycan (op PE-basis) à 4,3 kg. 8 710345357016

375 MULTITERRAZZO FINISH
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375

MultiTerrazzo Finish Component B: Fles (op PE-basis) à 0,7 kg.

8 710345355023

375 MULTITERRAZZO FINISH
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the strong connection

PARKET PRODUCTEN

PARKET
PRODUCTEN

048

the strong connection

EUROPRIMER PLUS

Dispersievoorstrijkmiddel onder parket en egalisatie.

PRODUCTTYPERING
Basis

PVAc, water, additives, preservatives.

Consistentie

Lage viscositeit.

Speciale dispersieprimer voor directe verlijming met goedgekeurde Eurocol 1C en 2C parketlijmen
Hechtbrug voor minerale Eurocol-egalisatie
Oplosmiddelvrij
Zuinig qua verbruik
Snelle droging
Gebruiksklaar, mengen niet nodig
Zeer goede stofonderdrukking
Geschikt voor permanent droge vloerverwarming
Hoge weerstand tegen wisselwerkingen bij gebruik onder reactieve Eurocol 1C, -2C lijmen

EIGENSCHAPPEN
Vorstbestendigheid

Nee.

TOEPASSING
Voorstrijken en gronden op:
Gladde, niet zuigende ondergronden (keramiek, houten materialen).
Zuigende, poreuze ondergronden (cementdekvloer, droge dekvloer en calciumsulfaatdekvloer).
Voor het gebruik onder reactieve 1C- en 2C-Eurocol-lijmen en/of vrijgegeven minerale Eurocol-egalisatiemiddelen.

VERWERKING
Gereedschap

Microvezelroller (10 mm), kwast.

Opslag

Goed afgesloten bij normale temperatuur 5 - 30 °C. Na opening luchtdicht afsluiten en zo snel mogelijk
opgebruiken.

Houdbaarheid

Binnen 15 maanden in originele verpakking, geopende verpakking goed afsluiten en zo snel mogelijk
opmaken.

Droogtijd

3 - 4 uur, bij gering zuigende ondergronden kan de droogtijd langer zijn.

Reiniger

Water (indien net aangebracht).

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

048 EUROPRIMER PLUS
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De ondergrond moet onder andere voldoende stevigheid, draagvermogen en vormstabiliteit bezitten, duurzaam droog en vrij van
scheuren zijn en daarmee aan de desbetreﬀende nationale normen en regels die binnen het vakgebied gelden voldoen. Slecht hechtende
lagen dienen verwijderd te worden. Gebruiksaanwijzing:
Schudden vóór gebruik!
Gelijkmatig en dekkend zonder plasvorming op de zorgvuldig voorbereide ondergrond aanbrengen met behulp van een
microvezelroller of kwast.
Opmerking:
Niet toepassen op vocht gevoelige ondergronden, zoals in water oplosbare lijmresten. Niet toepassen in combinatie met dichte
ondergronden en gipsgebonden egalisaties.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
Technische informatie/veiligheidsinformatieblad in acht nemen.
Alleen voor professionele gebruikers.
Met deze gegevens willen wij u op grond van onze testen en ervaringen in laboratorium en praktijk zo goed mogelijk adviseren. Een
garantie voor het verwerkingsresultaat in elk speci ek geval kunnen wij vanwege het grote aantal gebruiksmogelijkheden en de
buiten onze invloed gelegen opslag- en verwerkingscondities van onze producten niet verlenen.
Elke andere dan de in onze technische beschrijving aangegeven toepassing vereist onze uitdrukkelijke goedkeuring.

KWALITEIT EN GARANTIE

MILIEU EN GEZONDHEID
Gevarenklasse : Geen.

ARTIKELGEGEVENS
Artikel Omschrijving
048

Verpakking

EAN-code

Europrimer Plus Jerrycan à 10 liter 8 710345 048002

048 EUROPRIMER PLUS
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