
Beskrivelse:

Til første og grundlæggende pleje af alle elastiske gulvbe-
lægninger, natur- og kunststen.

Egnet til:

3     PVC

3   LVT / LVP (luksus vinylfliser/-plankegulv)

3 CV

3       Gulvbelægninger af gummi

3Natur- og kunststen Produktfordele / egenskaber:

3  Stor slidstyrke

3  Skridsikker

3  Langvarig beskyttelse

3  Forlænger gulvets levetid

3  Modstandsdygtig over for rengørringsmidler

3  Hurtigtørrende

Tekniske data:
Emballage: Plastdunk 5 liter

Holdbarhed: minimum 5 år i ubrudt emballage

Farve: transparent / lys

Forbrug: 60 ml/m²

Arbejdstemperatur: 18 – 25 °C

Ibrugtagning: efter 5 timer*

*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %.

PRODUKTDATABLAD

Premium coating

1 komponent polyurethan coating til forsegling af elastiske gulvbelægninger
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UZIN Resilient Sealer

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

01.18 | MSL

Forberedelse af underlaget:

3  Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren struktur 
uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling og 
voks. Brug UZIN Basic Cleaner til dette.

3  Brug en vådsuger til at suge vand og rester op efter ren-
gøringen.

3  Gulvet skal neutraliseres 2 – 3 gange med en mikrofiber-
moppe og rent vand. Overfladen skal være tør før påføring.

3  Beskyt alle overflader, der ikke skal behandles, med tape 
eller andre materialer.

Anvendelse:

1.  Omryst dunken let og kortvarigt før brug.

2.  Hæld UZIN Resilient Sealer i en tekst fjernes spand, 
hæld ikke produktet direkte på gulvbelægningen.

3.  Tør underlaget af med en RZ moppefremfører og RZ 
mikrofibermoppe, så det er fugtigt, skrab af på kanten 
og påfør fuldstændigt og ufortyndet i lige strøg.

4.  Tør ikke af. Lad overfladen tørre i 60 min, vask moppen.

5.  Start den næste påføring 90 grader forskudt fra den 
første påførsel.

6.  Gulvet kan betrædes igen efter ca. 5 timer. 

7.  Belast ikke gulvet i ca. 12 – 16 timer.

Vigtige bemærkninger:

3  Holdbarhed minimum 5 år i original emballage ved opbevaring 
i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost. Luk omhyg-
geligt åbnede dunke igen, så de er tætte, tekst slettes. Lad 
produktet nå stuetemperatur før brug.

3  Optimale arbejdsforhold ved lav luftfugtighed (ca. 65 %) og 
normal stuetemperatur (18 – 25 °C).

3  Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Resilient Care forbedrer 
overfladens udseende og forlænger gulvbelægningens levetid.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:
Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke brandfarligt. Det anbefales at bruge 
beskyttelsescreme og ventilation af arbejdsområdet. Læs og følg sikker-
hedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:
Opsaml produktrester og genbrug dem, hvor det er muligt. Må ikke hældes 
i afløb, kloaksystemer eller jorden. Tomme, drypfri plastbeholdere kan 
genbruges. Beholdere med flydende rester, og det flydende produkt, er 
klassificeret som farligt affald. Tørrede produktrester er klassificeret som 
byggeaffald.




