
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Acrylaatdispersie.

Kleur   Gebroken wit.

Onbrandbaar
Verwerkersvriendelijk
Zeer exibel
Bureaurolstoelvast
Gebruiksklaar

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.

Opslag   Koel en vorstvrij opslaan.

Gereedschap   Grof getande lijmkam en vlakspaan.

EIGENSCHAPPEN

Begaanbaarheid   8 uur.*

Brandbaarheid   Niet brandbaar.

Soortelijk gewicht   1,65 kg/l.

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

Verbruik   Afhankelijk van de toepassing.

Vorstbestendigheid   Nee.

900
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.
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Droogtijd   24 uur*.

Houdbaarheid   9 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:

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 Plus + 614 Eurostar Lino Plus
Tapijt : 509 Eurosafe Tex + 608 Eurostar Reno.

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
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900 Europlan DSP Emmer à 14 kg 4 026956 130888 
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