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ANVENDELSESOMRÅDE:

VELEGNET TIL:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
ZIN Resilient Sealer er et 1-K PUR sealer til pleje og 
beskyttelse af elastiske gulvbelægninger, samt natur- og 
kunststen. Hjælper med at forbedre og forlænge gulvets 
levetid. Til indendørs brug

til førstegangs pleje og periodisk vedligeholdelse af alle 
elastiske gulvbelægninger.

u

til førstegangs pleje og periodisk vedligeholdelse af natur- 
og kunststen.

u

Vinylu

LVT L / LVP (luksus vinylfliser / -plankegulve)u

CV gulvbelægningeru

Gulvbelægninger af gummi / Kautschuku

Natur- og kunststenu

Gulvbelægninger med fabrikspåført PUR behandlingu

Stor slidstyrkeu

Skridhæmmendeu

Langvarig beskyttelseu

Forlænger gulvets levetidu

Modstandsdygtig over for overfladedesinfektionsmidleru

Hurtigtørrendeu

TEKNISK DATA:
Emballage plastdunk
Emballagestørrelse 5 l
Holdbarhed min. 5 År
Farve våd gennemsigtig
Farve tør gennemsigtig lys
Forbrug ca. 83 m²
Bearbejdningstemperatur 18 - 25 °C
Bearbejdningstid / pot life ca. 30 minutter*
Belastningsbar efter 5 timer*
*Ved 21 °C og 65% RF.

UZIN Resilient Sealer

1-K polyuretan overfladebehandling, til beskyttelse / forsegling af elastiske gulvbelægninger

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

FORARBEJDNING:

 
 
 

VIGTIG INFORMATION:

 

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke brændbart. Brug af 
beskyttelsescreme og god ventilation af arbejdsområdet 
anbefales. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på 
beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

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.

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

u

Brug en vådsuger til at suge vand og rester op efter 
rengøringen.

u

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

u

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

u

1. Omryst dunken grundigt før brug.
2. Hæld UZIN Resilient Sealer i en aflang spand, hæld den 

ikke direkte på gulvbelægningen.
3. Udlæg UZIN Resilient Sealer i lige baner i ufortundet 

tilstand. Brug RZ finfibermop til udlægningen.
4. Lad overfladen tørre (ca. 60 minutter).
5. 2. lag udlægges på tværs af 1. lags retning (90 grader).
6. Gulvet kan betrædes igen, efter ca. 5 timer
7. Gulvet er klar til brug efter 12 -16 timer.

En holdbarhed på 5 år, når den opbevares under moderat kølige forhold, 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

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

Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Resilient Care 
forbedrer overfladens udseende og forlænger levetiden.

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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