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PRODUCTBESCHRIJVING:
UZIN KE 2560 Tapijtlijm is een licht verwerkbare 
oplosmiddelvrije kunstharsdispersielijm met een hoge begin- 
en eindhechting. UZIN KE 2560 heeft een gunstige opentijd 
en is zeer gemakkelijk te verwerken.

HOOFD TOEPASSINGSGEBIED:
UZIN KE 2560 Tapijtlijm is een licht verwerkbare 
oplosmiddelvrije kunstharsdispersielijm met een hoge begin- 
en eindhechting. UZIN KE 2560 heeft een gunstige opentijd 
en is zeer gemakkelijk te verwerken.
 

GESCHIKT OP:

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Betonu

Egalisatieu

Zandcement dekvloerenu

Floorfixxu

Calciumsulfaat gebonden dekvloerenu

Tapijt met nagenoeg ieder type backingu

Voor tapijt en naaldviltu

Snelle beginhechtingu

Gunstige opentijdu

Licht verwerkbaaru

Ook voor verlijming op anhydriet*
*in combinatie met UZIN PE 360PLUS Universele 
voorstrijk

u

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Emmer, cube
Verpakkingsgrootte 17 en 11,5 kg
Houdbaarheid Minstens 12
Kleur Crème-beige
Verbruik Ca. 350-450 g/m²

Afluchttijd
0 – 10 minuten, afhankelijk van het 
absorberend vermogen van de 
ondergrond

Inlegtijd Ca. 35 minuten*
Min. verwerkingstemp. Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar Na ca. 24 – 48 uur*
Eindsterkte Na ca. 72 uur*
* Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.

Oplosmiddelvrije kunstharsdispersielijm
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VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend 
droog, enigszins absorberend, schoon en vrij zijn van 
stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. De 
ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met de juiste 
UZIN voorstrijk- en egaliseermiddelen. Op dichte of 
vochtgevoelige ondergronden minimaal 2 mm egalisatie 
aanbrengen.

VERWERKING:

UZIN KE 2560 Tapijtlijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig 
op de ondergrond aanbrengen. De tanding afstemmen op 
de te verlijmen vloerbedekking. Zie onderstaande tabel. De 
vloerbedekking in het nog natte lijmbed leggen. De 
vloerbedekking volvlakkig goed aanwrijven, c.q. aanwalsen. 
Bij stugge tapijt- en naaldviltsoorten, na 20 minuten de 
bedekking nogmaals aanwalsen en naden en kopse kanten 
zorgvuldig aanwrijven. Geen groter oppervlak inlijmen dan 
binnen de opentijd/inlegtijd kan worden verwerkt.

Foundation/Backing Application with Verbruik

Tapijt met fijne 
rugstructuur of 
latexschuimrug

TKB A2 Ca. 350 – 400 g/
m²

Tapijt met juterug of 
naaldvilt. TKB B1 Ca. 400 – 450 g/

m²

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

SAMENSTELLING:
Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, minerale 
vulstoffen, additieven en water.

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. Basisvoorwaarden 
voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na 
vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden 
conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, 
primers en egalisaties.

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

Altijd de legvoorschriften van de 
vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.

u

Verwerkingscondities:
Minimale vloertemperatuur: 15°C
Minimale verwerkingstemperatuur: 15°C
Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C
Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%

u

Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden 
vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de 
kleefkracht.

u

Minder absorberende ondergronden vertragen het 
afbinden van de lijm en verlengen de wachttijd.

u

Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.u

Lijmvlekken in het tapijt direct proberen te verwijderen 
met water.

u

Opgedroogde lijmvlekken voorzichtig proberen te 
verwijderen met behulp van UZIN Cleaner*.

u

UZIN KE 2560 is bestand tegen tapijtreiniging volgens 
de gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de 
injectie-extractie methode.

u

Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de 
UZIN Black Box reinigingsdoekjes van Uzin Utz 
Nederland zeer geschikt.

u

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 
een koele (vorstvrije), droge plaats.

u

Oplosmiddelvriju

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en 
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het 
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met 
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: 
www.uzin.nl. | 01.2022
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