
542 EUROFIX TACK PLUS
Fixering voor het slipvast leggen van tapijttegels.

Basis  : Acrylaatdispersie.
Kleur  : Wit.
Consistentie  : Vloeibaar.

Zeer emissiearm
Emicode EC 1PLUS
Onbrandbaar
Gemakkelijk opneembaar
Gunstig verbruik
Blijvende tack

Brandbaarheid  : Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht  : 1,04 kg/l.
Verbruik  : Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m².

Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m².

Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke ondervloeren.
Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisolerende ontkoppelingsmat.
Eveneens toepasbaar voor het fixeren van loose-lay PVC-vloeren.

Opslag  : Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap  : Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd  : 60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.
Houdbaarheid  : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger  : Water.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en
laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend
droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig
ontvetten.



Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met
onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen. Tevens is dit
product verspuitbaar aan te brengen.
De tapijttegels plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van
temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.

Vloerverwarmingsconstructies:
542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn
uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het fixeren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming
weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheid en milieu  : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Artikel Omschrijving Verpakking EAN-code
542 Eurofix Tack Plus Jerrycan à 10 kg 8 710345 542104

542 EUROFIX TACK PLUS


