1

29

7

A d h e siv e

00

NO

EL

IC ECOLA
B
RD

NO
Methanol
Via Guido Rossa, 2 - 40056 Crespellano (BO) Italy
ph. +39 051 96.91.09 - fax + 39 051 96.98.37
e-mail: ecosimp@ecosimp.com - web: ecosimp.com

NO
Tin Salts
NO
Isocyanates

EcoSiMP®Flooring
is
een
Ecolabel
gecertificeerde reactieve silanische lijm
voor de installatie van houten vloeren met
een lage milieu-impact. In vergelijking
met de traditionele silanische lijmen,
geeft EcoSiMP®Flooring geen methanol
vrij en bevat geen organische tin zouten.
Geheel zonder isocyanaten, ammines,
oplosmiddelen, ftalaten en water.
EcoSiMP®Flooring is een 1 component vochtuithardende lijm die klaar is voor gebruik en
is gemakkelijk te verwerken. Het is het ideale
product voor het verlijmen van 2 -3 laags
kant en klaar hardhouten parket. Hecht
op alle soorten dekvloeren gemaakt van
cement, beton, anhydriet, hout, multiplex,
tegels en marmer. Vlekt niet op de houten
vloeren.
Uitstekend geschikt voor geluidsisolerende
en verwarmde vloeren.
Verwerkingstijd: Circa 80 min (23°C - 50%
u.r.).
Beloopbaar: na 12 uur (23 ° C - 50% RV ).
Bruikbaar: na 48 uur (23 ° C - 50% RV ).
Verbruik: 800 tot 1.300 g/m2 afhankelijk
van de ondergrond.
Voorbereiding ondervloer: De ondergrond
moet voldoende vlak, drukvast, droog,
stofvrij en schoon zijn. Meet de vochtigheid
van de dekvloer met een carbide hygrometer.
De dekvloer mag niet vochtiger zijn dan 2%
(1,7% voor dekvloeren met vloerverwarming).
Gebruik: Eenmaal geopend, verwijder de
aluminium cover en houd deze apart. Breng
de lijm aan met een lijmkam en installeer
houten vloeren binnen ca. 80 minuten.
Leg de houten parketstroken in de lijm en
druk omlaag om een goede hechting tussen
hout en lijm te bekomen. Verwerkbaar bij
een temperatuur tussen 5 ° C en 35 ° C. De

optimale temperatuur ligt tussen 15°C en 25
° C. Het product mag nooit worden verdund.
Voorzorgsmaatregelen: Vermijd contact met
de huid door handschoenen te gebruiken
gemaakt van latex, rubber of polyethyleen.
Het product stoot ethylalcohol uit. De
hoeveelheid uitgestoten in de lucht tijdens
het gebruik, zelfs in beperkte ruimtes,
is niet gevaarlijk voor de gezondheid en
heeft een te verwaarlozen interactie met
het menselijke metabolisme. Als algemene
regel raden we aan om de kamers tijdens het
gebruik te ventileren.
Bewaring: in de originele hermetisch
gesloten verpakking bij 25 ° C, zijn de
producteigenschappen
gehandhaafd
tot
12 maanden. Vermijd vochtige ruimtes en
temperaturen boven 35 ° C. In het geval van een
gedeeltelijk gebruik, plaats de aluminium cover
goed op de bovenzijde van de resterende lijm
en sluit de emmer met het deksel.
Reiniging van het gereedschap: Wanneer het
product nog niet droog is, kunnen alle sporen
gemakkelijk van de lijmkam verwijderd
worden met behulp van papier of een doek
.Eenmaal uitgehard, zijn ze mechanisch
te verwijderen, wat nog gemakkelijker
is. Omdat de lijm niet-toxisch en nietschadelijkheid is, kunnen alle resten via de
normale afvalstroom afgevoerd worden.
Recyclage: De metalen verpakkingen
(emmer en deksel) kan worden gerecycleerd
door het in de juiste afvalbak op te slaan
of te leveren bij een gedifferentieerd
afvalinzamelingpunt (in overeenstemming
met de lokaal geldende regelgeving).Zorg
ervoor dat de emmers droog zijn, en dat
zoveel mogelijk lijmresten zijn verwijderd,
vooraleer de emmers te verwijderen.

Netto-inhoud: 16 Kg

