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Premium 2-K ridsefjerner
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ANVENDELSESOMRÅDE:

VELEGNET TIL:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN Refresher er et premium 2-komponent produkt, der er 
ideelt til at skjule mindre ridser på de fleste elastiske 
gulvbelægninger med PUR overflade. Kun til indendørs brug.

skjuler ridser og hvide mærker på de fleste elastiske 
gulvbelægninger

u

elastiske gulvebelægninger med PUR overfladeu

LVT (Luksus Vinyl Fliser)u

LVP (luksusvinylplade)u

Linoleum (med PUR overflade)u

Ethvert gulv belagt med UZIN Turbo Protect Plusu

2-komponent olierede træoverfladeru

Interiør i bolig (lejligheder, huse)u

Interiør i erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, hoteller, 
butikker, assistentbo, universiteter)

u

Usædvanligt godt og holdbart 2-komponent produktu

Meget økonomisk i brugu

Tørrer og hærder hurtigtu

Skjuler ridser optisku

Partiel udbedring muligu

Omgående problemløser når tidspres er et problemu

Ingen ændring af overfladens glansu

TEKNISK DATA:

Emballage komp. A: 80 ml metaldåse
komp. B: 20 ml plastflaske

Holdbarhed min. 12 Måneder
Blandingsforhold 4:1 (A:B)
Forbrug ca. 100 m²
Bearbejdningstid / pot life ca. 4 timer efter at komp. B er tilsat*
Tørretid ca. 3 - 4 timer
Belastningsbar efter 3 - 4 Timer
Minimum 
arbejdstemperatur 15 °C på gulvet

* Ved 21 °C og en RF på 65 %. Forbruget er et ca. forbrug der kan variere, afhængigt af underlaget.

UZIN Refresher
2-K ridsefjerner til elastiske gulvbelægninger med PUR overflade
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
 

FORARBEJDNING:

VIGTIG INFORMATION:

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Komponent A: Ikke brandfarlig, men risiko for 
selvantændelse (se "Vigtig note"). Komponent B: Ikke 
brandfarlig. Indeholder isocyanater. Farlig ved indånding. 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergi 
over for hudkontakt. Kan irritere luftvejene. Begge 
komponenter: Sørg for god ventilation under og efter 
bearbejdning, brug beskyttelsescreme og 
beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Undgå kontakt 
med øjne og hud. Ved kontakt med øjnene, skyll straks 
grundigt med vand og søg lægehjælp. I tilfælde af 
hudkontakt, vask straks med rigeligt sæbe og vand. Følg 
sikkerhedsoplysningerne på produktmærket og 
sikkerhedsdatabladet. Lugt neutral og økologisk og 

fysiologisk harmløs efter hærdning.
Sikkerhedsforskrifter:
Komponent A: MAL-Kode: 2-3 (1993) / Komponent B: MAL-
Kode: 0-3 (1993)
Opbevares utilgængelig for børn.
 
Vigtig henvisning: Produktkontakt med pads eller klude kan 
føre til selvantændelse. Husk derfor at gennemvæde alle 
klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket 
metalbeholder.
Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for 
brand! Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes 
med vand og opbevares i tætlukkede metalbeholdere.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

Læs alle anvisninger og produktdatablade til begge 
komponenter, før brug.

u

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

u

1. Beholdernes indhold skal have stuetemperatur før brug.
2. Omrystes grundigt. Tilsæt komponent B til komponent A. 

Brug 1 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.

4. Brug den røde skuresvamp til at polere produktet ind i 
alle ridser. Kan også udføres ved brug af en skure/
polermaskine med underliggende rød rondel

5. Poler efterfølgende gulvbelægningsoverfladen med en 
bomuldsklud og fjern samtidigt den overskydende UZIN 
Refresher

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

7. Rengør omgående redskaberne med vand, efter brug.

En holdbarhed på 12 mdr. når den opbevares ved 23 °C, i den originale 
emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og 
brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.

u

Hærdningsprocessen tager cirka 3 - 4 timer. Vent, indtil produktet er helt 
hærdet, inden du lægger tæpper og måtter. Brug ikke et rengøringsmiddel/
væske, før produktet er fuldstændigt hærdet (brug kun en tør støvmoppe 
hvis nødvendigt).

u

Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 ° C, med 
gulvtemperaturen over 16 ° C og RF under 65%. Lave temperaturer og høj 
luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed 
forkorter arbejdstiden.

u

Bløde nopper / kontorstolehjul med bløde hjul, skal monteres på alle flytbare 
stole, borde, fast inventar mm. for at undgå skader og unødvendige ridser, på 
overfladen.

u

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022
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