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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

 
PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN MK 200 er en limtype der hærder ved luftfugtighed. 
Den har ideel konsistens som er let at påføre og har lang 
ilægningstid. Limen giver hurtigt og god trækkraft som sikrer 
at limarbejdet kan gennemføres fortløbende. Den høje 
fyldeevne og hurtige afbinding fremmer den sikre limning og 
muliggør, at slibning og færdiggørelsen af parketarbejdet 
allerede kan ske efter 24 timer.

Lamelparketu

på undergulve med tilstrækkelig styrkeu

på cement- og anhydritpudslag, og betonu

på fastskruede spånplader, (V 100) Fibergipsplader og 
lignende

u

på parketegnede spartelmasseru

på parketegnede og støjdæmpende UZIN underlag for 
limning efter følgende af parket med fer og not

u

på gulve med indbygget gulvvarmeu

gode påføringsegenskaberu

god standfasthed af limsporu

lang åbentid, ca. 30 – 40 minutteru

hurtig hæfteevneu

UZIN MK 200 T til brug sammen med UZIN ATD 100u

hårdelastisk limfugeu

limspild på parket kan fjernesu

TEKNISK DATA:
Emballage KU-spand, Rørformede poser
Emballagestørrelse 16 kg, 4 x 4 kg (16 kg)
Holdbarhed min. 12 Måneder
Farve beige
Forbrug 1000-1500 g/m²
Bearbejdningstid / pot life 30-40 minutter*
Minimum 
arbejdstemperatur 15 °C på gulvet

Belastningsbar efter ca. 12 timer*
Slibbar efter ca. 24 timer*
*Ved 20°C og 65% RF.
Restbyggefugt ved lægningen må ikke overstige 85 % RF. Ved lægning af trægulve på undergulve med 
65-85% RF anvendes limklinge B 15, med forbrug på 1500 g/m2. Kontakt UZIN Utz Denmark inden lægning på 
terrændæk uden indbygget fugtspærre, dæk over kælder, krybekælder, garager o. lign.

UZIN MK 200
Opløsningsmiddel og vandfri, hårdelastisk lim til parket med fer og not

Produktdatablad
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UDVIDET ANVENDELSE:

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner 
og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer 
vedhæftningen.
Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. 
Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og 
datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.
Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. 
løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller 
malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning 
eller slyngrensning. Løse partikler og støv fjernes ved 
grundig støvsugning. På tørre undergulve (cementbaseret), 
som ifølge standarderne er egnede til lægning af parket kan 
man undlade at prime. Ved gips/anhydrit undergulve, hurtig 
cement, gulve med gulvvarme og specielle slidlags 
konstruktioner pålagt UZIN PE 414 BiTurbo, søg teknisk 
rådgivning.
Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte 
produkter.
 

FORARBEJDNING:

FORBRUG:
Parket type Klinge Forbrug*

Lamelparket / Stavparket B 11 / UZIN 
ATD 100 ca. 1000-1200 g/m²

Massive planker B 13 / UZIN 
ATD 100 1200 g/m²

På undergulve med 65 til 
max. 85 % RF B 15 1500 g/m²

VIGTIG INFORMATION:

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Silan-terminerede præpolymerer, mineralske fyldstoffer, 
tilsætningsstoffer

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende lim. Under 
hærdningen frigives methanol. Der skal sikres grundig 
ventilation under og efter arbejdes udførelse og under 
tørretiden af produktet. Spis, drik eller ryge ikke mens 
arbejdet udføres. Brug beskyttelseshandsker. Ved kontakt 

Stavparketu

Massive planker 15 – 22 mmu

Højkantsparketu

1. Lad limen opnå rumtemperatur inden brug. Efter åbning 
af emballagen fjernes folien, en eventuel skindannelse 
på selve limen fjernes, må ikke iblandes. Påfør limen 
ensartet med egnet tandspartel. Påfør limen på arealer 
der ikke er større end at ilægningen af parket kan ske 
indenfor ca. 20 minutter.

2. Parketelementerne ilægges i limlaget med egnet 
tandspartel og trykkes godt fast. Vær opmærksom på at 
der opnås fuldfladig limafsmitning på parketbagsiden.

3. Limspild afrenses straks, bedst med UZIN Clean 
Boxduge. Allerede afhærdet lim kan også dog med lidt 
større besvær, afrenses parketoverfladen.

 

 

 

Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring 
holde i min. 12 måneder. frostbestandig til – 25 °C. En 
for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i 
negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og 
indholdet bør bruges hurtigst muligt. Limen skal have 
rumtemperatur før den anvendes.

u

Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs 
temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave 
temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje 
temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.

u

Sørg for, at limen ikke trænger op i samlingerne, da 
dette kan forårsage blødgøremisfarvninger, når lim og 
overfladebehandling kommer i kontakt med hinanden. 
Dette gælder specielt for tynd højkantsparket. UZIN MK 
250 / UZIN MK 250 T er blødgørerbestandig

u

Trægulve med lakerede bagsider skal limes med UZIN 
MK 250 / UZIN MK 250 T

u

Ved lægning af elementer i storformat kræver dette, at 
undergulvet er ekstra plant, følg altid producenten af 
trægulvet anvisninger på dette felt.

u

Ved spartling er min. tykkelsen 2 mm.u

Ved spartlede undergulve skal man sikre sig, at disse er 
tilstrækkelige gennemtørre inden lægningen.

u

Træundergulve skal være tørre. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation eller bagudluftning, f.eks. ved at fjerne den 
eksisterende kantisoleringsliste eller opsætte specielle 
fodpaneler med ventilationsåbninger.

u

Regler vedrørende maksimal fugtprocent i træet. skal 
overfoldes.

u

Der skal være en tilstrækkelig stor og jævn afstand til 
alle opstigende komponenter, størrelsen er afhængig af 
typen af parket, træsorten og rumstørrelsen.

u

Hvis træ- og luftfugtigheden overholder standarderne, 
og parketten er akklimatiseret tilstrækkeligt, kan en 
slibning og overfladebehandling udføres allerede efter 
24 timer, med passende Pallmann-produkter. 
(www.pallmann.net).

u

Følg de almindelige gældende regler for faget og 
teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de 
gældende, nationale standarder.

u

Opløsningsmiddelfri, methoxysilan indeholdende limu

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2021
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med øjne eller hud, vask straks med rigeligt vand. Undgå at 
få produktet ned i afløb, kloakker eller jorden. Skyl værktøj 
straks efter brug. Uden tilsætning af konserveringsmidler. 
Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på beholderens 
etiket og på sikkerhedsdatabladet. Økologisk og fysiologisk 
harmløs efter hærdning.

Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald. Lad 
produktrester hærde i luften, hvis det er muligt, og derefter 
bortskaffes som affald fra byggeaffald.
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