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ANVENDELSESOMRÅDE:

VELEGNET TIL:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN Turbo Protect Plus er en vandbaseret 2-K PUR 
overfladebehandling der beskytter gulvbelægningerne i 
ekstra lang tid. Meget modstandsdygtig overfor mekanisk og 
kemisk belastning. Produktet er blevet udviklet til brug på 
gulve i privat- og erhvervssektoren. Kun til indendørs brug.

overfladebehandling til beskyttelse af nye og 
eksisterende elastiske gulvbelægninger.

u

elastiske gulvbelægningeru

LVT / LVP (luksus vinylfliser /-plankegulve)u

Linoleum med PUR overfladeu

Vinylu

VCT (kompositionsfliser af vinyl)u

Gulvbelægninger af gummi/kautschuku

natur- og kunststen, keramiske fliseru

interiør bolig (lejligheder, huse)u

interiør erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, 
biblioteker, butikker, assisteret bolig)

u

Beskytter underlaget imod nedtrængende materialeru

Til alle elastiske gulvbelægninger (glatte og let præget)u

Reducerer udlægningsomkostningerne, fordi det kun er 
nødvendigt at påføre 1 lag

u

Gør den efterfølgende daglige rengøring lettere og derved 
også billigere (lav pris pr. m²)

u

Giver gulvbelægningen en fremragende smudafvisende 
overflade.

u

Tørrer og hærder hurtigtu

Til gulve med hård belastning i bolig- og erhvervsområder, 
samt elastiske gulvbelægninger i sportshaller mm.

u

Blegner eller gulner ikke.u

TEKNISK DATA:

Emballage komp. A: 4 l plastdunk
komp. B: 1 l plast flaske

Farve våd mælkehvid
Farve tør klar mat
Forbrug ca. 45 - 50 m²
Bearbejdningstemperatur 16 - 24 °C
Bearbejdningstid / pot life ca. 1 time efter komp. B er tilført*
Belastningsbar 8 - 12 timer*
* Ved 21 °C og en RF på 65%. Forbruget er et ca. forbrug der kan variere, afhængigt af underlaget

UZIN Turbo Protect Plus

Hård trafik, 2-K PUR overfladebehandling til langtidsbeskyttelse af elastiske gulvbelægninger
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

FORARBEJDNING:

VIGTIG INFORMATION:

Certificeret til:

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Comp. A: Ingen mærkning. Comp. B: Indeholder 
præpolymeriserede isocyanater. Farlig ved indånding. Kan 
forårsage allergisk hudreaktion. 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:
MAL-Kode: 00-3 (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.

Læs alle anvisninger og sikkerhedsdatabladet (SDS) til 
begge komponenter, før brug..

u

Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren struktur 
uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling 
og voks. Brug altid UZIN Basic Cleaner, og 
skuremaskine med underliggende grå rondel inden 
gulvet overfladebehandles.

u

Brug en vandstøvsuger til opsugning af det beskidte 
vaskevand.

u

Gulvet skal neutraliseres 2 – 3 gange med en 
mikrofibermoppe og rent vand, med efterfølgende 
vandsugning.

u

Overfladen skal være tør før påføring.u

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

u

1. Dunkens indhold skal have stuetemperatur før brug.
2. Omryst komponent A grundigt i mindst 2 minutter før 

komponent B tilsættes.
3. Tilsæt komponent B til komponent A (blandingsforhold 

1 : 4) og omryst omgående og grundigt i mindst 2 
minutter mere.

4. Lad produktet hvile i 5 minutter (vigtigt for at undgå 
luftbobler).

5. Hæld det blandede produkt direkte på gulvet.
6. Mæt rullen med UZIN Turbo Protect og begynd 

påføringen. Lad rullen gøre arbejdet (tryk ikke på rullen) 
BEMÆRK: Brug udelukkende en UZIN Turbo Protect 
rulle (UZIN Mikrofiber rulle 11 mm - 82642) til 
udlægningen da denne sikrer et korrekt forbrug.

7. Fordel det udlagte produkt ved brug af Turbo Protect 
rullen. Begynd i en retning og rul på tværs (vend 90 
grader) af denne når materialet er udlagt.

8. Ca.. 50 m² pr. dunk. Påføring af for tynde lag kan 
resultere i en ujævn glans og striber.

9. Rengør omgående redskaberne med vand efter brug. 
Kasser rullen og brug en ny til hvert job.

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 7 dage. Vent, indtil produktet er helt hærdet, 
inden du lægger tæpper og måtter. Gulvet kan gås på efter 8 - 12 timer, men 
er modtageligt overfor mekaniske belastninger (ridses let) før det er færdig 
hærdet. 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

Hvis endnu et lag er påkrævet, bør der indhentes teknisk rådgivning.u

modstandsdygtig overfor kemikalier iht. DIN 68861u egnet til legetøj EN 71-3u skridhæmmende R9 iht. DIN 51130u sportsgulve DIN 18032u

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 | 02.2022
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