
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesområde: 
Mat, vandbaseret 2-komponent forseglingslak for ekstrem 
langtidsbeskyttelse ved nylægning og renovering af elastiske 
gulvbelægninger. RZ Turbo Protect Plus giver en meget elastisk og 
meget stærk beskyttelsesfilm med stor modstandskraft mod mekanisk 
og kemisk påvirkning samt med udmærket UVmodstandskraft. 

Produktfordele/egenskaber: 

 meget lugtsvag 

 2K- System for højeste krav 

 Godt resultat grundet høj andel af faste stoffer 

 Hurtig og let bearbejdning ved enkelt påføring op til 
120 g/m² 

 Meget hurtig gennemtørring 

 Opfylder kravene i DIN 18032 for sportsgulve / 
kemikaliebestandig efter DIN 68861 18 / sved- og 
spytfast efter DIN 51180/ egnet for børnelegetøj 
efter DIN EN 71/3 

 Mat og robust overflade 

RZ Turbo Protect Plus
2-komponent forseglingslak for elastiske gulvbelægninger 

Egnet for: 
Glatte, let strukturerede gulvbelægninger af: 

 Vinyl 

 CV 

 Gummi (efter indhentning af specielle tekniske anvisninger 
fra UZIN tekniskrådgivning.) 

 Linoleum 

 Fabriks-PU-belagte elastiske gulvbelægninger 
 

Ikke egnet for elledende gulvbelægninger. Afstemning med 
gulvbelægningsproducenten anbefales. 

Råd: 

Kun for professionelle brugere. 
Grundlæggende skal der grundrengøres maskinelt inden 
forsegling, underlaget skal være rent, fri for substanser der 
virker afvisende samt bæredygtigt. 

Tekniske data: 

Emballage  Basislak: Dunk (PE) 

Hærder: Flaske (PE) 

Opbevaringstid: 12 Måneder 

Leveringsstørrelse: 4 l + 1 l Hærder 

Bearbejdningstemperatur: 15 – 25 °C 

Tørretid: 60 min (20 °C/60 % relat. LF) 

Gangbar: 12 timer 

Endelig styrke: efter ca. 7 dage* 

Glansgrad: Mat / Ekstra mat 

pH-værdi: 8 

Mal-kode basislak:  
Mal-kode hærder:  
Mal-kode efter blanding:: 

00-1 (1993) 
00-3 (1993) 
00-3 (1993)* ved normklima 

VOC-indhold grænseværdi efter 2004/42/EG for produkt (Kat.A/j) 
140g/L (2007/2010) Brugsfærdige produkt indeholder 20 g/L VOC. 

Boligarealer/normale krav: mængde pr. påførselslag: 50 
ml/m2 
Rækkevidde pr. liter: ca. 20 m2 

Objektområde/høje krav: Anbefalet mængde pr. 
påførselslag: 100 -120 ml/m2 
Rækkevidde pr. liter: ca. 9 -10 
m2 

 
Certificeringer: 

 Glidningshæmmende DIN 51130 

 Kemikaliebestandig DIN 68886 

 Spyt- og svedfast 

 Legetøjsegnet EN71-3 
 Sportsgulve DIN 18032 

 

Bortskaffelse: 

Må ikke udledes i kloak, vandmiljø eller grundvand. Resttømte, drypfri 
kunststofbeholdere kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold samt 
flydende produktrester er særligt affald. Beholdere med blandet, hærdet 
restindhold er byggeaffald. Disse angivelser er baseret på vores erfaringer og 
omfattende undersøgelser. De mange anvendte materialer samt de meget 
forskellige byggeplads- og bearbejdningsbetingelser kan dog ikke kontrolleres eller 
påvirkes enkeltvis. Kvaliteten af dit arbejde er derfor afhængig af faglig korrekt 
vurdering og produktanvendelse på arbejdsstedet. I tvivlstilfælde gennemføres 
egne forsøg eller der indhentes anvendelsesteknisk rådgivning. Retningslinjer for 
lægning samt anvisninger for rengøring og pleje fra producenten skal observeres. 
Med udgivelsen af dette produktdatablad bortfalder alle tidligere 
produktdatablades gyldighed.    Stand: 18.08.2016 

Arbejds- og miljøsikkerhed: 

Vandforsegling med isocyanatholdig bindemiddel, Komp. A: mærkningsfri. Komp. 
B: Indeholder præpolymeriseret Isocyanat. Irriterende for øjne og hud. Mulig 
sensibilisering ved indånding og hudkontakt. Ved bearbejdning udluftes grundigt, 
hudcreme, sikkkerhedshandsker og beskyttelsesbriller benyttes. Ved berøring 
med hud afvaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Ved kontakt med øjne skylles 
straks med vand og søg læge. Følgende skal bemærkes: Forskrifter for Farer-/ 
sikkerhedsanvisninger på beholders etiket, Sikkerhedsdatablad, 
Produktgruppeinformation. Lugtfri efter hærdning samt økologisk og fysisk anset 
som sikker. 



 

 

Forbehandling: 
 
Gulvbelægningen skal grundrengøres grundigt maskinelt med RZ 
Turbo Saneringspad eller grøn pad med en enkeltskivemaskine (vi 
anbefaler RZ Bodenprofi hhv. Wolff Jive) og RZ Grundrengøring hhv. 
RZ Lino grundrengøring for linoleum. Stærke belægninger forrenses 
med RZ Effektivgrundrengøring og efter belastningsgrad fjernes gamle 
belægninger intensivt og fuldstændigt med RZ Grund- hhv. 
Linogrundrengøring. Herefter neutraliseres gulvet flere gange med 
rent vand og det tørres fuldstændigt. Underlaget skal være ren, tør og 
helt fri for skillemiddel. Fabriksmæssig anbragt plejefinish der kan 
fjernes skal fjernes fuldstændig. 

Vigtig information: 
 
1. Lukket originaldunk opbevares tørt ved 5 – 30 °C. 
2. Opbevares indelukket og uden adgang for børn. 
3. Forarbejdes bedst ved 18 – 25°C, relativ luftfugtighed > 35 % 
og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger 
tørretiden og høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter 
tørretiden. 
4. Hærder må ikke komme i kontakt med fugtighed. Åbne dunke skal 
lukkes tæt straks efter udtømning. 
5. Dunke med komponent A og B (hærder)-blanding må ikke lukkes 
tæt da der kan opstå reaktionsgasser. Blanding af komponenter A og 
B (hærder) har en ”åbentid” ved angivne bearbejdningstemperatur på 
60 minutter. 
6. Sørg for tilstrækkelig udluftning og undgå træk og direkte sollys, 
gulvvarme slukkes i god tid. 
7. RZ Turbo Protect Plus-belægning kan slides, ridses eller endda 
skades ved mekanisk påvirkning under brugen. Ved disse 
slitageforekomster kan der være behov for delvis eller fuldfladet 
renovering. 
8. I lokaler hvor der anvendes farvet desinfektions middeler  eller 
hårfarve, skal dryp / spild straks fjernes, da det ellers kan medføre 
misfarvninger af belægningen og umuliggør en senere renovering. 
9. Ikke egnet til ledendebelægninger. 
 
Se venligst altid vores RZ Rengørings- og plejeanvisning. Kontakt 
vores anvendelsestekniske rådgivning efter behov. 

RZ Turbo Protect Plus
Vandholding 2-komponent forseglingslak for elastiske gulvbelægninger 

Forarbejdning: 
 
1. Begge beholdere bringes på stuetemperatur inden brug og 
rystes grundigt. 
2. Komponent A rystes, og komponent B (hærder) tilsættes i forholdet 
4:1. Umiddelbart herefter lukkes dunken og rystes 1 minut intensivt for 
grundig blanding. Alternativt: Komponent A fyldes i en ren spand, 
komponent B (hærder) tilføjes og der blandes straks med egnet 
blandemaskine (delmængder i forholdet 4:1). Efter rystning/omrøring 
hviles beholderen i 5 minutter for at undgå luftbobler. 
3. RZ Turbo Protect Plus-blanding påføres ensartet med den 
respektive RZ Turbo Protect påføringsrulle, en korthåret lakeringsrulle: 
I boligarealer med RZ Turbo Protect påførinsgsrulle L (12 mm 
Microfiber-rulle, 25 cm bred), for objektområde med RZ Turbo Protect 
påføringsrulle XL (12 mm, 50 cm bred). Materialet skal fordeles i 
tværretning og umiddelbart udglattes i 90° vinkel i længderetning. 
Pytdannelse og ansatser skal undgås. 
4. Ved 20 °C/100g/m² påføring er belægningen gangbar efter 
ca. 8t, efter en dag let belastbar. Fuld styrke efter ca. 7 dage. 

 

Bortskaffelse: 

Må ikke udledes i kloak, vandmiljø eller grundvand. Resttømte, drypfri 
kunststofbeholdere kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold samt 
flydende produktrester er særligt affald. Beholdere med blandet, hærdet 
restindhold er byggeaffald. Disse angivelser er baseret på vores erfaringer og 
omfattende undersøgelser. De mange anvendte materialer samt de meget 
forskellige byggeplads- og bearbejdningsbetingelser kan dog ikke kontrolleres eller 
påvirkes enkeltvis. Kvaliteten af dit arbejde er derfor afhængig af faglig korrekt 
vurdering og produktanvendelse på arbejdsstedet. I tvivlstilfælde gennemføres 
egne forsøg eller der indhentes anvendelsesteknisk rådgivning. Retningslinjer for 
lægning samt anvisninger for rengøring og pleje fra producenten skal observeres. 
Med udgivelsen af dette produktdatablad bortfalder alle tidligere 
produktdatablades gyldighed.    Stand: 18.08.2016 
 

Arbejds- og miljøsikkerhed: 

Vandforsegling med isocyanatholdig bindemiddel, Komp. A: mærkningsfri. Komp. 
B: Indeholder præpolymeriseret Isocyanat. Irriterende for øjne og hud. Mulig 
sensibilisering ved indånding og hudkontakt. Ved bearbejdning udluftes grundigt, 
hudcreme, sikkkerhedshandsker og beskyttelsesbriller benyttes. Ved berøring 
med hud afvaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Ved kontakt med øjne skylles 
straks med vand og søg læge. Følgende skal bemærkes: Forskrifter for Farer-/ 
sikkerhedsanvisninger på beholders etiket, Sikkerhedsdatablad, 
Produktgruppeinformation. Lugtfri efter hærdning samt økologisk og fysisk anset 
som sikker. 
 

Bemærk: 
 
Komponenterne A og B fra Turbo Protect Zero og Turbo Protect Plus 
må ikke blandes indbyrdes og må under ingen omstændigheder 
forbyttes! 


