
PU2K FLOOR 
 

 
PRODUCTOMSCHRIJVING  
Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten parketlijm op basis van Polyurethaan. PU2K is watervrij waardoor er 
geen uitzetting van hout optreedt.  
 
TOEPASSING  
Lijmen van parket en kant en klaar parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met  AQUA 
UNI PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor vochtige 
ruimtes, echter niet onder water. Geschikt voor vloerverwarming. 
De ondergrond dient vlak, schoon, stofvrij en vast te zijn. Oude parketvloeren en oude oppervlaktelagen, die 
ongeschikt zijn om als ondervloer voor de lijm te dienen, zoals verfresten, vernis en oude lijm-lagen dienen 
grondig verwijderd te worden. Extreem poreuze en poederige ondervloeren voorbehandelen met  PU MULTI 
PRIMER of AQUA UNI PRIMER. Bij een te hoog vochtgehalte in de ondervloer gebruik PU MULTI PRIMER of 
EPOXY SCHERM. Tip: Ontvetten van vette houtsoorten geeft een betere verlijming.  
 
VERWERKING  
PU2K met behulp van een getande lijmkam op de ondervloer aanbrengen. Daarna het parket op de juiste plaats 
aanbrengen en in de PU2K drukken. Eventuele correcties kunnen binnen 90 min. worden uitgevoerd. De beste 
verlijming wordt bereikt wanneer er een lijmlaag na indrukking overblijft van ongeveer 2 mm. De pot life van 
PU2K bedraagt max. 60 min. Het parket dient na het leggen binnen de afbindtijd gefixeerd te worden d.m.v. 
nieten of het plaatsen van zware voorwerpen op het parket. Na het leggen mag de eerste 24 uur niet over het 
ingelijmde oppervlak gelopen worden. Er dient rekening te worden gehouden met het uitzetten van hout op 
aangrenzende bouwdelen. Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden na 24 uur. De hars en  
harder voor gebruik goed doorroeren tot een mengsel met een homogene kleur ontstaat. De temperatuur van de 
werkruimte, de lijm en het te lijmen materiaal mag niet lager zijn dan +15°C. Houtvochtigheid van het parket 
moet tussen 8% en 12% liggen.  
 
EIGENSCHAPEN  
Vochtbestendigheid : zeer goed (zeewatervast). 
Temperatuurbestendigheid : -30°C tot +100°C, kookwatervast. 
Verdunbaarheid : niet. 
Vorstbestendigheid  : goed. 
Chemicaliënbestendigheid  : zeer goed. 
Vullend vermogen  : goed. 
 
TECHNISCHE INFORMATIE  
Lijmtype    : 2-comp.PU. 
Kleur         : hars: bruin. harder: bruin. 
Vaste stofgehalte   : 100%.  
Dichtheid    : hars1,5 kg/m3. harder1,2kg/m3. 
Viscositeit    : hars 200.000 mPa.s Harder 225 mPa.s. 
Mengverhouding : A;B 8.75 : 1.25kg. /1:7. 
Verbruik : 0.8 – 1.2 kg/m2. 
 
HOUDBAARHEID  
PU2K is in ongeopende verpakking, op een koele vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden houdbaar na productie. 



 
 
 
 
 
 
REINIGEN  
Natte lijm direct verwijderen met CLEANER CS 60. Droge lijmvlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen.  
Het dragen van rubber of plastic handschoenen wordt aanbevolen. 
 
 
 
VERPAKKING  
10 kg set. (Hars emmer 8,75kg. Harder flacon 1,25kg.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid 
van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij 
staan voor u klaar met advies. 

 

 
 
 


