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PRODUCTBESCHRIJVING:
Inkleurpasta voor het inkleuren van alle Pallmann 2-
componenten PU-lijmen. Met de inkleurpasta kan de kleur 
van de lijm worden aangepast en wordt de houtkleur 
benaderd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
PALLMANN PU inkleurpasta is een inkleurpasta op PU-basis 
voor het inkleuren van PALLMANN P8, P9 en P10.

GESCHIKT VOOR: VERWERKING:
PALLMANN P8 NEU/P9/P10
De inhoud van de component B volledig in de emmer van 
component A gieten. De componenten minimaal 2 minuten 
grondig mengen met een boormachine met een 
spiraalmenger totdat een sliertenvrije, homogene massa is 
verkregen.
PALLMANN PU Inkleurpasta
De top van het spuitblad afsnijden. De PALLMANN PU-
Inkleurpasta toevoegen tot de gewenste kleur (ca. 1% van de 
setgrootte) en opnieuw minimaal 2 minuten grondig mengen.
Let op: nooit meer dan 3 % toevoegen!

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Spaanplaatbroodjesu

Mozaïek u

Hoogkant lamelparketu

Tapis 6 mm tot 180 mm breedu

Bourgogne 8-10 mm tot 240 breedu

Planchettes 10 mmu

Lamelparket tot 280 mm breedu

Duoplank tot 280 mm breedu

Massieve plank tot 140 mm breed (altijd i.c.m. 
tussenvloer)

u

Kopshout (altijd i.c.m. UZIN RR188 of UZIN Multimoll 
vlies)

u

Watervriju

Oplosmiddelvriju

Voldoet aan VOS-regelgevingu

Gemakkelijk doseerbaaru

Minder kleurafwijking tussen lijm en parketu

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Plastic spuitfles
Verpakkingsgrootte 700 gr
Houdbaarheid Minstens 12 maanden
Kleur Donkerbruin, rood/bruin, grijs
Verbruik Ca. 1% - 3% op lijm
Min. 
verwerkingstemp. Vloertemperatuur 15 °C

* Bij 20°C en Relatieve luchtvochtigheid van 50%.
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BELANGRIJKE INFORMATIE :

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een 
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte 
principieel aan te bevelen. Na uitharding geurneutraal en 
ecologisch en fysiologisch zonder risico.

AFVALVERWIJDERING:
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder 
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht 
laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen 
gerecyceld worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud 
en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. 
Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 
een koele, droge en vorstvrije plaats. Optimale 
temperatuur voor opslag is
tussen 10 - 20 °C.

u

Ten minste 12 maanden houdbaar.u

Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, minimale 
ondergrondtemperatuur 15 °C, relatieve vochtigheid 
tussen de 35-65%. Lage temperaturen verlengen, hoge 
temperaturen verkorten de potlife, inlegtijd en 
uithardingtijd.

u

Fles na gebruik zeer goed sluiten.u

Let op: Te zeer gedroogd parket kan bij hogere 
luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot schades 
leiden.

u

Alleen voor laminaatvloeren geschikt indien de fabrikant 
dit vrijgegeven heeft.

u
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