
MS 2K FLOOR 

 

 
 
Productomschrijving: 
De MS 2K FLOOR is een speciaal ontwikkelde milieuvriendelijke supersnelle 2-Komponenten parketlijm, die na 2 uur volledig 
belastbaar is. Door zijn unieke formule is de lijm 2x zo sterk, voorkomt doorzweten en is tevens geschikt om hoogteverschillen 
tussen hout en ondervloer op te vangen tot wel 100%.   
  
Toepassingsgebied:   
Voor het verlijmen van alle soorten parket en tussenvloeren, waarbij snelheid van belang is.   
 
Verwerking: 
Komponent B eerst goed schudden en pas daarna toevoegen in de emmer met komponent A. Het geheel minimaal 1 minuut 
mixen m.b.v. BIJLARD MIXER tot er een homogene kleur is bereikt. De pot-life van de MS 2K FLOOR gemixt, bedraagt bij 20 
ºC. ca. 40 min. Indien er spanning op het parket staat dient men na het leggen gedurende de afbindtijd het parket met enige 
zware voorwerpen op zijn plaats te houden. Na het leggen mag bij 20 ºC pas na 1 uur het verlijmde parket belopen worden. 
Schuren/lakken van het parket mag pas plaats vinden bij 20 ºC na 2 uur. Natte lijmresten zijn te verwijderen met o.a. 
CITRONEL. De aangegeven verwerkingstijden zijn indicatief en gemeten met 65% relatieve luchtvochtigheid. 
 
Verwerkingsomstandigheden:  
De temperatuur van de werkruimte, de MS 2K FLOOR en het te lijmen materiaal, mag niet lager zijn dan +5°C en de 
vochtigheidsgraad van het hout moet tussen de 8% en 12% liggen.  
 
Belangrijk:  
Na het inmengen van komponent B is de reactie gestart en is de MS-2K na het verstrijken van de potlife niet meer verwerkbaar.  
 
Eigenschappen: 
Bevat geen oplosmiddelen of isocyanaten.  
 
Technische informatie: 
Basis grondstof Component A : MSP 
Kleur    : Eiken 
Dichtheid   : ca. 1,69 
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C. 
 
Basis grondstof Component B : Activator 
Kleur    : Wit 
Dichtheid   : ca. 1 
Temperatuurbestendigheid : -40°C tot +100°C 
 
Doorharding na menging  :   
 
Set a 10 kg.    15 ºC    20 ºC   25 ºC   
Pot-life     45 min    40 min   35 min   
Belooptijd na    90 min      60 min   45 min   
Belastbaar na  150 min   120 min   90 min    
 
  



 
 
 
 
 
Opslagstabiliteit:  
MS 2K FLOOR is in ongeopende verpakking, op een koele, vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden na productie houdbaar. 
Altijd in volgorde van ontvangst verwerken (FIFO) 
 
Verbruik: 
Ca. 1 m2 per kg. 
 
Reinigen: 
Gereedschappen liefst reinigen met CITRONEL. 
 
Verpakking:  
10 kg. set 
 

 
 
Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoekingen en praktijkervaringen. 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 echter graag voor u klaar met advies. 

 

 

 
 

Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en die van uw familie 
 

Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van installatiemateriaal op vloeren en wanden 
steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te verzekeren is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestandsdelen 

van vloerisolatiemateriaal en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het EMICODE® label om 

de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk te beschermen. Deze materialen hebben een lage u itstoot, 
voldoen aan de strengste eisen en normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-organisaties. Hierdoor garandeert 

EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.  
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