eurocol

509 eurosafe tex
Oplosmiddelvrije en snelhechtende vloerbedekkingslijm

Basis

Kunstharsdispersie.

Kleur

Beige.

Consistentie

Pasteus.

Productvoordelen
●

Oplosmiddelvrij

●

Onbrandbaar

●

Optimaal verwerkersvriendelijk

●

Hoge aanvangskleefkracht

●

Gunstig verbruik

●

Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen
Soortelijk gewicht

1,55 kg/l.

Verbruik

325  425 g/m².

Brandbaarheid

Niet brandbaar.

Gevarenklasse

Geen.

Veiligheidsblad

Op aanvraag beschikbaar.

Toepassing
Voor het verlijmen van:

●

tapijt met een rug van synthetisch weefsel

●

tapijt met een rug van natuurlijk jute

●

naaldvilt

●

vulstofvrij tapijt.

Verwerking
Wachttijd

0  10 minuten.*

Open tijd

15  30 minuten.*

Afbindtijd

24 uur.*

Gereedschap

Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1.

Opslagwijze

Koel en vorstvrij opslaan.

Houdbaarheid

12 maanden, in onaangebroken verpakking.

Vorstgevoelig

Ja.

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

●

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.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur
: 18 °  23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15°  max. 20º C.
Relatieve luchtvochtigheid
: 40 80%.

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 nietabsorberende 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.

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.

Verzendeenheid
Milieubewuste emmer (op PEbasis) à 15 kg.

Kwaliteit en garantie
Telefoon

+31 75 627 16 30

Telefax

+31 75 628 35 64

Email

info.eurocol@forbo.com

Telefoon

+32 2 464 10 42

Telefax

+32 2 464 10 11

Email

inge.borre@forbo.com

Milieu en gezondheid
Veiligheidsbladen
Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEGrichtlijn 91/155
509 Eurosafe Tex
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Bestektekst
In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

●

Vloerbedekkingslijmen

●

Voorstrijkmiddelen

●

Egalisatiemiddelen

Klik hier om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens
Artikel

Omschrijving

Verpakking

EANcode

509

Eurosafe Tex

emmer à 15 kg

8 710345 521406

509

Eurosafe Tex

emmer + inliner à 15 kg

8 710345 509909

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN
VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ
NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.
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