
Beskrivelse:

UZIN Refresher er et premium 2-komponent produkt, der er 
ideelt til at skjule ridser og hvide linjer på de fleste elastiske 
gulvbelægninger fremstillet med et slidlag af polyurethan. 
Kun til indendørs brug.

Egnet til:

3  Elastiske gulvbelægninger med et slidlag af polyurethan

3  LVT (luksus vinylfl iser)

3   LVP (luksus vinylplankegulv)

3  Linoleum (med slidlag af polyurethan)

3  Alle gulve belagt med UZIN Turbo Protect Plus

3  2-komponent oliebehandlede træoverfl ader

3  Indendørs i private husholdninger (lejligheder, huse)

3  Indendørs i erhvervsejendomme (kontorer, hospitaler, 
skoler, hoteller, butikker, plejehjem, universiteter)

Produktfordele / egenskaber:

UZIN Refresher er en 2-komponent ridsefjerner, der er 
nem at anvende. Ingen forskel i glansen på de fleste elas-
tiske gulve fremstillet med et slidlag af polyurethan. Er 
blevet udviklet til brug i private husholdninger og erh-
vervsejendomme.

3  Usædvanligt godt og holdbart 2-komponent produkt

3  Meget økonomisk

3  Tørrer og hærder hurtigt

3  Fjerner ridser

3 Økonomisk

3  Omgående problemløser når tidspres er et problem

3 Ingen ændring af overfladens glans

Tekniske data:
Emballage:   Komp. A: Metaldåse 80 ml

Komp. B: Plastfl aske 20 ml

Holdbarhed: 12 måneder

Lugt:  svag lugt

Forbrug: ca. 10 ml pr. 10 m²

Arbejdstemperatur:  min. 15 °C ved gulvniveau

Blandingsforhold:  4 : 1 (A : B)

Arbejdstid:  ca. 4 timer efter komp. B er tilsat.*

Ibrugtagning:  ca. efter 3 – 4 timer*

Fuldstændig hærdet: efter ca. 3 – 4 timer*

* Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %. 
Forbruget er omtrentligt og kan variere, afhængigt af underlaget.
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UZIN Refresher

Forberedelse af underlaget:

3  Læs alle anvisninger og produktdatabladet til begge 
komponenter før brug. 

3  Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren struktur 
uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling
og voks. Brug sorte RZ håndsvampe eller lignende 
svampe og, om nødvendigt, UZIN Basic Cleaner.

Anvendelse:

3  Beholdernes indhold skal have stuetemperatur før brug.

3  Omrystes grundigt. Tilsæt komponent B til komponent A.
Brug én del komp. B til 4 dele komp. A ved at bruge den 
medfølgende plastikske som måleenhed. Bland grundigt 
med en ren træpind i mindst 30 sekunder.

3  Brug en ren træpind til at påføre produktet direkte på 
den ridsede eller beskadigede del af gulvet. Start med en 
lille mængde af produktet og tilføj mere efter behov.

3  Brug den røde håndsvamp til at polere produktet ind 
i alle ridser og hvide linjer. Kan også udføres med en 
WOLFF Disc holder til svampe, eller en standard-pude på 
400 mm og en rød svamp.

3  Brug en bomuldsklud til at polere overfladen og oversky-
dende Uzin Refresher, der ikke er ridset. Kan også udfø-
res med en WOLFF Disc holder til puder, eller en stan-
dard-pude på 400 mm med bomuldsklud under en rød 
svamp.

3  Fortsæt med at polere efter behov for at udligne en 
eventuel forskel i produktets og gulvoverfladens glans. 

3  Rengør omgående redskaberne med vand efter brug.

Vigtige bemærkninger:

3  Holdbarhed: minimum 12 måneder i original emballage ved 
23 °C. Beskyttes mod frost. Luk åbnede beholdere igen, så de 
er tætte. Efter beholderne er åbnet, skal materialet bruges in-
den for 3 måneder. Lad produktet nå stuetemperatur før brug.

3  Hærdeprocessen varer ca. 3 – 4 timer. Vent, indtil produktet er 
hærdet fuldstændigt før brug af rengøringsmidler, eller før der 
lægges tæpper og måtter på gulvet igen.

3 Optimale arbejdsbetingelser er en stuetemperatur på 20 – 25 °C,
en gulvtemperatur på minimum 16 °C og en relativ fugtighed 
på under 65 %. Lave temperaturer og en høj luftfugtighed for-
længer arbejdstiden, mens høje temperaturer og en lav luft-
fugtighed reducerer arbejdstiden.

3  Glidere / gulvbeskyttere bør monteres på alle flytbare stole, 
borde, fast inventar og andre møbler for at beskyttegulvbe-
lægningerne mod skader og unødvendige ridser.

3  Kun til indendørs brug.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:
Komponent A: Ikke antændelig, men risiko for spontan forbrænding (se "Vigtig
bemærkning"). Komponent B: Ikke antændelig. Indeholder isocyanater. Ska-
delig ved indånding. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Irriterende for 
luftvejene. Kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt. Opbevares util-
gængeligt for børn. Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af kontakt 
med øjnene, skyl omgående med rigelige mængder vand og søg læge. Efter 
hudkontakt, vask omgående med rigelige mængder vand og sæbe. Bær egnede
handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. Sørg for god ventilation. Ved indtagelse,
søg omgående læge og fremvis denne beholder eller mærkat. Læs og følg 
sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Vigtig bemærkning: Slibestøv fra oxygen-tørrende systemer er brand-
farligt. Risiko for brand! Efter slibearbejde skal slibestøvet fugtes med 
vand og bortskaffes i tætlukkede metalbeholdere! Hvis dette produkt 
kommer i kontakt med svampe eller tekstilmateriale medfører dette en 
risiko for spontan forbrænding! Derfor skal kontaminerede klude, svampe
osv. vædes med vand og opbevares eller bortskaffes i tætlukkede metal-
beholdere.

Bortskaffelse:
Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke 
komme i kanalisationen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt 
for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med fl ydende
restindhold, samt opsamlede, fl ydende produktrester, er farligt affald. Behol-
dere med udhærdet rest indhold er byggepladsaffald.

Oplysningerne ovenfor er baseret på vores erfaring og omhyggelige undersøgelser. Vi kan ikke kontrollere eller påvirke de mange forskellige hermed forbundne materialer og 
forskellige konstruktions- og arbejdsbetingelser. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen professionelle vurdering og brug af produktet. Hvis du er i tvivl, så udfør en lille test 
eller få teknisk rådgivning. Læs og følg gulvbelægningsproducentens installationsanbefalinger. Offentliggørelsen af dette produktdatablad ugyldiggør alle tidligere produktoplysninger.
Den opdaterede version af dette datablad fi ndes på vores hjemmeside www.uzin.com
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