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BRUKSOMRÅDER:

EGNET TIL:

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
UZIN MK 200 er et fuktherdende lim med lang ileggstid. Høy 
fyllkraft og sugekraft i kombinasjon med lang åpen tid støtter 
sikker legging av store parkettelementer selv ved høye 
temperaturer og/eller høy luftfuktighet. For innendørs bruk.

flerlagsparkettu

sementgulv, kalsiumsulfatgulv (gips) eller betongu

nye, fastskrudde sponplater P4 – P7 eller
OSB 2 – OSB 4 plater

u

ferdiggulv, gips-fiberplateru

sparkelmasser egnet for parkettu

UZIN-isolerings- og leggeunderlag som er egnet for 
parkett

u

på gulvvarmeu

høy sugekraftu

god sporstabilitetu

lang åpen tidu

UZIN MK 200 T for bruk med UZIN ATD 100u

hardelastisk lim iht. ISO 17 178u

limrester på parkett kan fjernesu

TEKNISKE DATA:
Emballasje KU-spann
Emballasjestørrelse 16 kg
Holdbarhet min. 12 måneder
Farge beige
Forbruk 1000 - 1500 g/m²
Ileggstid 30 - 40 minutter*
Minste arbeidstemperatur 15 °C på gulvet
Kan belastes etter ca. 12 timer*
Sliping etter ca. 24 timer*
* Ved 20 °C og 65 % RF.

UZIN MK 200
Hardelastisk lim for parkett med not og fjær

Produktdatablad
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UTVIDEDE BRUK:

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:
Underlaget må være plant, fast, bærekraftig, tørt, uten 
sprekker, rent og fritt for stoffer (smuss, olje, fett), som 
reduserer hefteevnen. Kontroller underlaget i samsvar med 
gjeldende standarder og merkeblader og meld fra 
problemer ved mangler.
Sement- og kalsiumsulfatgulv (gips) må slipes og suges 
rene. Fjern lag med dårlig eller labilt feste, f.eks. 
skillemiddel, lim-, sparkelmasse-, belegg-, eller 
malingsrester o.l., f.eks. gjennom børsting, sliping, fresing 
eller blastring. Sug opp støv og løse deler grundig. På 
standardiserte, tørre underlag (sementgulv, prefabrikkerte 
gulv) som er egnet for legging av parkett er det ikke 
nødvendig med primer. Kalsiumsulfatgulv (gips), 
akselererte sementgulv, hurtigsementgulv, gulvvarmer samt 
spesielle gulvkonstruksjoner skal primes med UZIN PE 414 
BiTurbo eller innhent brukerteknisk råd.
En må følge produktdatabladene til produktene som brukes.

BEARBEIDING:

FORBRUK:
Parkett type Tanning Forbruk*

Lamell- / stavparkett B11 1000 - 1200 g/m²

Massiv gulvplank B 13 (Pajarito) / Wolff 
65656 1200 g/m²

På underlag med en 
RF % på 65 til max. 85 B 15 (Pajarito) 1500 g/m²

VIKTIGE INFORMASJONER:

GODKJENNING OG MILJØMERKE:

SAMMENSETNING:
Silan terminerede polymerer, mineralfyllstoffer, 
tilsetningsstoffer.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:
Løsemiddelfritt, methoxysilan inneholdende lim. Under 
herding frigjøres metanol. Det må sikres grundig ventilasjon 
under og etter arbeid og i tørketid på produktet. Bruk 
vernehansker og vernebriller.
Etter kontakt med huden, vask straks med rikelig med vann 
og såpe. Ved kontakt med øynene, skyll straks grundig med 
store mengder vann og kontakt lege. Rengjør verktøyet 
umiddelbart etter bruk. Uten tilsetning av 
konserveringsmidler. Les alltid og følg 
sikkerhetsinformasjonen på beholderens etikett og på 
sikkerhetsdatabladet. Økologisk og fysiologisk ufarlig etter 
tørking.

DEPONERING:
Om mulig må du samle opp og resirkulere produktrester. 
Må ikke slippes i avløp, kloakk eller jorden. Tomme, skrapte 
og skvettfrie beholdere kan resirkuleres. Beholdere med 
væskerester, så vel som flytende produkt, er klassifisert 
som spesialavfall. Tørre produktrester klassifiseres som 
byggeavfall. Derfor må du samle avfall, bland med vann, og 
la herde og kast det som byggeplassavfall.

stavparkettu

massivgulv 15 – 22 mmu

flerlagsplankeu

1. La limet få romtemperatur før bearbeiding. Fjern folien 
etter åpning og fjern evt. limlag, må ikke blandes inn.

2. Påfør limet jevnt på underlaget med en egnet 
tannsparkel (se «Forbruksdata»). Påfør bare så mye lim 
på underlaget som innen ileggstiden kan legges med 
god dekning på baksiden av parketten. Trykk 
parkettelementene godt fast.

3. Fjern limsøl før det tørker med rengjøringskluter til UZIN 
Clean-Box. Tørket limsøl kan skrapes av med økt 
innsats.

* Ved 20 °C og 65 % RF.
Restbyggfukt ved legging må ikke overstige 85 % RF. Ved legging av tregulv på underlag med 65 – 85 % 
RF anvendes tannsparkel B 15, med forbruk på 1500 g/m². Kontakt UZIN Utz Norge før legging på gulv på 
grunn uten fuktsperre, gulv over kjeller, krypekjeller, garasje o.l.

Originalbeholder kan lagres i minst 12 måneder ved 
middels kjølig, tørr oppbevaring. Frostbestandig til – 25 
°C. I åpnede emballasjer må limet dekkes tett med 
folien og innholdet brukes opp raskt.

u

Skal helst bearbeides ved 18 – 25 °C, gulvtemperatur 
over 15 °C og rel. luftfuktighet under 65 %. Lave 
temperaturer og lav luftfuktighet forlenger, høye 
temperaturer og høy luftfuktighet forkorter ileggs-, herde 
og tørketiden.

u

Ved legging av elementer med stort format må det 
opprette økt jevnhet til underlaget, eventuelt må du 
følge produsentens angivelser.

u

Ved sparkelarbeider er minimumstykkelsen 2 mm.u

Ved sparklede underlag må du sørge for god 
gjennomtørking av sparkelmassen.

u

Underkonstruksjonen til tregulv må være tørr. Det må 
sørges for tilstrekkelig lufting, f.eks. ved å fjerne det 
eksisterende ekspansjonsbåndet eller installasjon av 
spesielle gulvlister med ventilasjonsåpninger.

u

Vær oppmerksom på standardisert trefuktighet.u

Avhengig av type parkett, type treverk og romstørrelse 
må det overholdes tilstrekkelig stor og jevn avstand til 
stigende komponenter.

u

Ved overholdelse av standardisert tre- og luftfuktighet 
og tilstrekkelig akklimatisering av parketten kan det 
allerede etter 24 timer slipes og overflatebehandles, 
f.eks. med egnede Pallmann-produkter 
(www.pallmann.net).

u

Ta hensyn til de generelt anerkjente reglene for 
bransjen og teknikken for legging av parkett, samt for de 
enkelte gjeldende, nasjonale standardene.

u

Løsemiddelfritt, methoxysilan inneholdende limu

EMICODE EC 1 PLUS - Svært lav emisjonu

Disse angivelsene beror på våre erfaringer og nøye undersøkelser. Men mangfoldet av materialer som brukes samt de forskjellige byggeplass- og bruksbetingelsene kan ikke 
kontrolleres eller påvirkes enkeltvis av oss. Kvaliteten til arbeidet er derfor avhengig av din profesjonelle byggeplass vurdering og produktanvendelsen. Om du er i tvil kan du 
gjennomføre egne forsøk eller hente inn brukerteknisk konsultasjon. Følg monteringsanvisningene til produsenten av belegget. Med publiseringen av dette produktdatabladet 
mister alle tidligere produktdatablader gyldigheten. Den aktuelt gjeldende utgaven av dette databladet finner du på vår hjemmeside på www.uzin.de. | 09.2021
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