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U Z I N  P R I M E R  T I L  G U L V E  O G  V Æ G G E

Multi Primer - PE 260

Specialprimer til  
gulvbrædder - PE 630

Fugtspærrende dispersion - 
PE 400

Multi Primer - PE 414

Universal Primer - PE 360 Lyn Primer - PE 280

Koncentreret dispersionsprimer til priming og grunder-
ing af svagt sugende, tætte, glatte underlag, limrester 
og træ. Primeren anvendes før spartling og beskytter 
fugtfølsomme underlag for vand fra nyudlagte spartel-
lag. Brugsklar til svagt sugende underlag og træ. Kan 
fortyndes med vand, men kun ved brug på porøse/
sugende underlag. 
Primeren binder støv og etablerer en god, let elastisk og 
alkaliebestandig hæftebro. Emicode EC1.

Brugsområde: Specielt velegnet til priming af træ, gl. 
limlag samt glatte (men gerne matslebne) og tætte over-
flader. Til gulve og vægge indendørs. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 260 10 kg 60 x 10 kg ca 100 g

Dispersions- cement- primer med god fyldeevne til 
fuldfladepriming/grundering af glatte og utætte bræd-
degulve. Anvendes før spartling med cement- eller 
gipsbaserede spartelmasser. Hurtigt tørrende selv i 
revner og mellemrum mellem gulvbrædder. Sikrer at 
selvnivellerende spartelmasser ikke “løber væk” eller 
“låser” gulvbrædderne i fer og not, da primeren er 
elastisk. Emicode EC1.

Brugsområde: Til påføring med rulle eller spartel på 
overflader som ubehandlede eller lakerede gulvbræd-
der og parketgulve. Også til priming på limrester, glat 
og tæt støbeasfalt, keramik og lignende. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1 og 00-4.

OBS! På glatte overflader sker påføring bedst med 
spartel.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 630 A/B 16 kg 24 x 16 kg ca 100-600 g/m2 

Hurtigtørrende og fugtspærrende dispersion til primn-
ing af cementbaserede undergulve uden indbygget 
varme. Primeren kan anvendes på undergulve med op 
til 90 % RF og sikrer effektiv beskyttelse mod restfugt 
og evt luftgener fra gamle underlag. Primerlaget tjener 
samtidig som hæftebro for alle Uzin-gulvspartelmasser, 
før montering af enhver type gulvbelægning.

Brugsområde: Uzin PE 400 påføres i 2 lag med samlet 
tørretid på ca. 3 timer. Påføring sker med malerrulle. 
Inden den 1. påføring fortyndes primeren 1:1 med 
vand – tørretid ca. 1 time. Det andet lag udføres 
ufortyndet med PE 400 – tørretid ca. 2 timer. Kodenr. 
(93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 400 12 kg 60 x 12 kg ca 200 g

Meget emissionsfattig, vandfri PU-primer til priming, 
stabilisering og spærring af undergulve før spartling. 
Kan anvendes som spærre for restfugt op til 95 % på 
fugtresistente underlag, til priming af gl. gipsbaserede 
spartellag og fugtfølsomme limrester, f.eks. sulfit 
og til overfladebinding af porøse, slidte gulve. Ved 
anvendelse som fugtspærre før spartling bør PE 414 
udlægges i to lag, hvoraf det 2. lag sandes grundigt. 
Undgå sødannelse, påfør primeren i et ensartet jævnt 
lag. Meget god indtrængningsevne, hurtigt hærdende, 
vand- og opløsningsmiddelfri. Emicode EC1.

Brugsområde: Primært til anvendelse på fugtfølsomme 
underlag der ikke tåler vandbaseret primer og som 
skal beskyttes for fugt fra nyudlagte spartelmasser. 
Kodenr. (93) 00-3.

Tørretider: Som spærre på fugtfølsomme limrester: Ca. 
40 - 90 min. Som fugtspærrende primer før spartling: 
Ca. 90 - 120 min. efter påføring og sanding af 2. lag. 
Kun til indendørs brug!

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 414 6 kg 60 x 6 kg 150 - 200 g
PE 414/12 12 kg 60 x 12 kg 150 - 200 g

Opløsningsmiddelfri dispersion til priming/grundering 
af bl.a. mineralske underlag. Primerlaget sikrer ved-
hæftningen mellem underlag og spartellag, tyndpuds 
eller dispersionslime.
Brugsklar til påføring med malerrulle og fortyndbar 
med vand ved påføring med kost. Støvbindende, 
meget god indtrængningsevne, hurtigt tørrende. 
Emicode EC1.

Brugsområde: Til sugende og svagt sugende underlag 
af beton, cementpudslag, cement- og gipsbaserede 
spartelmasser, anhydrit, kalkpuds mm., anvendes 
indendørs. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 360 10 kg 60 x 10 kg ca 100 g

Hurtigtørrende specialprimer til glatte og tætte gulve, 
før spartling med cement- eller gipsbaserede spartel-
masser. Brugsklar i praktisk emballage, let at påføre, 
kort tørretid, stor vedhæftningsevne og indeholdende 
carbonfibre der skaber en ideel og ru gribeflade for 
det efterfølgende spartelarbejde. Tørretid ca 45 min. 
Emicode EC1.

Brugsområde: Til priming af tætte og glatte overflader 
som klinker, fliser, glat støbeasfalt, maling, epoxy- 
fugtmembraner, vandfaste limrester og lignende, før 
spartling med mineralske spartelmasser. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug

PE 280 5 kg 80 x 5 kg 70 - 150 g
PE 280/12 12 kg 50 x 12 kg 70 - 150 g
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U Z I N  P R I M E R  O G  E P O X Y M A L I N G

Epoxy Primer - PE 480 Epoxy maling - EP 23 AS

EP 23 AS (skridhæmmende)
2 K opløsningsmiddelfri epoxymaling

Anvendelsesområder:
• Til lagergulve, garagegulve, kældergulve og lignende.
•  Ved meget glatte undergulve kan der strøs fint 

kvartssand i malingen.
• Anvendelsesområde: indendørs

Egenskaber:
• Uden opløsningsmidler
• Let at rengøre
• Forarbejdningstid ca. 20 min
• Gangbar efter 12 – 16 timer
• Fuldt hærdet efter 5 – 7 dage

Leveres i lys grå eller beton grå

Epoxy maling - EP 23

EP 23
2 K opløsningsmiddelfri epoxymaling

Anvendelsesområder:
• Til lagergulve, garagegulve, kældergulve og lignende.
•  Ved meget glatte undergulve kan der strøs fint 

kvartssand i malingen.
• Anvendelsesområde: indendørs

Egenskaber:
• Uden opløsningsmidler
• Let at rengøre
• Forarbejdningstid ca. 20 min
• Gangbar efter 12 – 16 timer
• Fuldt hærdet efter 5 – 7 dage

Leveres i lys grå eller beton grå
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PE480 2-K Fugtspærre
Opløsningsmiddelfri 2-komponent epoxy fugtspærre til 
undergulve med høj restfugt. 
Anvendelsesområder:
•  Som fugtbremse på undergulve med op til 100%  

RF ved 2 påførsler.
•  Til fugtspærring uden begrænsning af max. Rest-

byggefugt
• Anvendes på cement- og betongulve
• Anvendes både inden- og udendørs 
Egenskaber
• God indtrængning i undergulve
• God vedhæftning, selv på våde overflader
•  Ved efterfølgende spartling skal andet lag afsandes 

grundigt inden spartling.
• Vand- og opløsningsmiddelfri
• Påføres med rulle 
Tørretid:
Gangbar efter 12-24 timer
Fuld styrke efter 3-5 dage

Varenr. Emballage: Enheder pr. pll. Forbrug:

PE480 10 kg. 30 x 10 kg. 250-500 gr. /m2

Varenr. Emballage: Forbrug:

EP23 8 kg. 250 – 300 g/m² pr. lag

Varenr. Emballage: Forbrug:

EP23 AS 8 kg. 250 – 300 g/m² pr. lag

https://kelas.dk/uzin/1090-epoxy-primer-pe-480.html
https://kelas.dk/uzin/1091-epoxy-maling-ep-23.html
https://kelas.dk/uzin/1092-epoxy-maling-ep-23-as.html
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U Z I N  G I P S B A S E R E D E  S P A R T E L M A S S E R

Gibsbaseret flydespartel - NC 110

Gibsbaseret fiberflydespartel - NC 115 Gipsbaseret rep. spartel - NC 118

Hurtigtørrende gipsbaseret flydespartel – NC 112

Selvnivellerende, gipsbaseret gulvspartelmasse til spændingsfri opretning og 
planspartling af vedvarende tørre undergulve. God rækkeevne, let at blande med 
vand, højtplastificeret, meget fin flydeevne, kan pumpes og udvikler stor styrke uden 
spændinger. Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Særlig velegnet til spartling af anhydrit i lagtykkelser op til 30 mm, gl. 
støbeasfalt der ikke tåler hårde cementspartelmasser samt til renoveringsopgaver 
med blandede underlag. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

OBS! Selvom gipsbaserede spartelmasser er hurtighærdende, kræver de i tykke lag 
længere tørretider end cementbaserede. Spartellag på 3 mm tykkelse er normalt 
dog belægningsklare efter ca. 1 døgn.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 110 25 kg 42 x 25 kg 1,4kg/m2/mm 
    

Selvnivellerende, gipsbaseret og fiberarmeret spartelmasse til planspartling af gulve i 
renoveringssammenhæng. NC 115 er efter blanding med vand en meget letflydende 
masse der udspartles i mindst 3 mm tykkelse. Spartellaget kan betrædes efter ca. 2 
timer og danner et ideelt underlag for næsten alle slags gulvbelægninger og limtyper. 
Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: På vedvarende tørre underlag. Primært beregnet til underlag der ikke 
tåler spændinger, underlag med limrester, gl. støbeasfalt, træ og lignende. Til områder 
med normalbelastning indenfor bolig, erhverv og institution. Kun til indendørs brug. 
Kodenr. (93) 00-1.

OBS! Selvom gipsbaserede spartelmasser er hurtighærdende, kræver de i tykke lag  
længere tørretider end cementbaserede. Spartellag på 3 mm tykkelse er normalt belæg- 
ningsklare efter ca. 1 døgn, men for hver ekstra mm. bør der regnes med endnu 1 
døgns tørretid. 

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug  

NC 115 25 kg 42 x 25 kg 1,4kg/m2/mm  
    

Gipsbaseret, standfast og meget finkornet spartelmasse til spændingsfri planspartling 
af gulv og væg i alle lagtykkelser. NC 118 kan blandes med let varieret vandmængde 
til en konsistens passende til spartelopgaven.

Spartelmassen har gode forarbejdnings-mæssige egenskaber, er pHneutral og hærder 
hurtigt til et stærkt og spændingsfri spartellag. Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til opretning, pletspartling og reparation af gulv- og vægunderlag 
af beton, anhydrit, gipsplader, spånplader, træ, støbeasfalt, gamle, men vandfaste 
limlag o.m.a. Kan anvendes indendørs indenfor bolig, erhverv og institution. Kodenr. 
(93) 00-1.

Hærde/tørretid: Spartellaget kan ved normaltemperaturer belastes efter 2 timer 
(gerne med lidt forsigtighed) og er belægningsklar i løbet af ca. 1 døgn.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 118 25 kg 42 x 25 kg 1,4 kg/m2/mm 
    

Selvnivellerende, gipsbaseret spartelmasse med Level Plus effekt til planspartling af 
vedvarende tørre undergulve i lagtykkelser op til 10 mm.

Denne spartelmasse har fantastiske flydeegenskaber, og laver en stærk overflade, 
som er optimal til f.eks. linoleum, PVC, kork, tæpper og mange andre typer gulv-
belægning. Spartellaget kan betrædes efter 2 timer og er klar til belægning efter 6 
timer.

Brugsområde: På vedvarende tørre underlag. Primært beregnet til underlag, der 
ikke tåler spændinger, underlag med limrester, gl. støbeasfalt samt til renoveringsop-
gaver med blandede underlag. Til områder med normal og hårdt belastede områder. 
Velegnet til udlægning med pumpe. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr.  Emballage  Enheder pr. palle Forbrug

NC112 25 kg 42 x 25 kg 1,7 /kg/m2/mm
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U Z I N  C E M E N T B A S E R E D E  S P A R T E L M A S S E R

Standard flydespartel - NC 150

Gulvspartelmasse med unik flydeevne - NC 170 Hurtigtørrende flydespartel - NC 172

Projektspartelmasse - NC 160

Selvnivellerende gulvspartelmasse til planspartling af de fleste typer undergulve, 
inden montering af gulvbelægning. NC 150 S er let at blande med vand, flyder godt, 
hærder/tørrer indenfor ca. 24 timer og er slibbar. Til bolig-, kontor- og erhvervsbyggeri. 
Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til planspartling i lagtykkelser op til 10 mm på underlag som beton, 
cementpudslag og lignende. Kun til indendørs brug. 
Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 150  25 kg 42 x 25 kg 1,5 kg/m2/mm 
    
    

Cementbaseret og selvnivellerende og spændingsfattig gulvspartelmasse til opret-
ning og planspartling af gulve i enhver lagtykkelse. NC 170 blandes med vand til en 
let flydende, højtplastificeret masse der udlægges med plan- eller tandspartel. Efter 
få timer er det nyudlagte spartellag hærdet og klar til belastning. Tørringen sker i 
de fleste tilfælde i løbet af 6 timer, hvorefter spartellaget er belægningsklar. NC 170 
udvikler et meget højt styrkeniveau på C40. Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til spartling af alle faste undergulvstyper i nybyggeri og renovering, 
f.eks. beton, anhydrit, terrasso, cementpuds og fastsiddende limrester. Også på 
hårdt belastede arealer. Velegnet som underlag for alle typer gulvbelægning og gulv-
lime. NC 170 kan, sammen med et beskyttende lag (f.eks. gulvlak), anvendes som 
rustikt færdiggulv uden belægning. Velegnet til forarbejdning med pumpe.  
Kun til indendørs brug.
Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 170 25 kg 42 x 25 kg 1,4 kg/m2/mm 
    

Meget hurtigt tørrende, højtplastificeret og selvnivellerende gulvspartelmasse, velegnet 
til nærmest alle underlagstyper, lagtykkelser og belastningskrav. NC 172 blandes let 
med vand, har høj kunststofindhold, kan pumpes, flyder godt, kan belastes efter 1 – 
2 timer og er klar til belægning efter 2 – 4 timer. Spartellaget er spændingsfattigt og 
udvikler et meget højt styrkeniveau, der tillader anvendelse i alle belastningsområder. 
Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til opretning og spartling af cementunderlag, anhydrit, spånplader, 
terrazzo, gl. vandfaste limlag og meget andet. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 172 25 kg 42 x 25 kg 1,3 kg/m2/mm 
    

Selvnivellerende, cementbaseret gulvspartelmasse med høj trykstyrke, lave 
spændinger og traditionel god flydeevne. Massen kan udlægges med plan- eller 
tandspartel og er pumpbar. Emicode EC 1 Plus.

Brugsområde: Til nivellering og planspartling af gulve før montering/limning af gulv-
belægninger som linoleum, vinyl, tæpper mm indenfor erhvervs- og institutionsbyggeri. 
Kun til indendørs brug. 
Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 160 25 kg 42 x 25 kg 1,4 kg/m2/mm 
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UZIN CEMENTBASEREDE SPARTELMASSER

Fiberarmeret flydespartel - NC 175

Selvnivellerende, cementbaseret og fiberarmeret spartelmasse til renovering af 
undergulve i lagtykkelser på 3 – 20 mm. NC 175 er efter blanding med vand en 
meget letflydende masse, der hærder på 1 – 2 timer og er belægningsklar efter ca. 
24 timer. Armeringen modvirker revnedannelser ved skiftende underlagstyper eller 
behov for stærkt varierende lagtykkelser. Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til planspartling af trægulve, gl. støbeasfalt, udspartling af støbeskel 
mm., ved alle belastningsformer indenfor bolig, kontor og institution. Kun til indendørs 
brug. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 175 25 kg 42 x 25 kg 4 kg/m2/3 mm 
    

Selvnivellerende tyndpuds - NC 195

Letflydende opretnings- og tyndpudsmasse til udlægning i lagtykkelser mellem 3 og 
40 mm. NC 195 er let at blande med vand, kan pumpes, har gode flydeegenskaber 
og hærder hurtig og effektivt. Klar til belastning efter 1 – 2 timer, belægningsklar efter 
ca. 24 timer. 
Til alle styrkekrav indenfor bolig, erhverv og institution. Emicode EC 1 Plus.

Brugsområde: På underlag som beton, cementpudslag, terrazzo, keramik og 
lignende – primært ved behov for tykke lag. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 195 25 kg 42 x 25 kg 5 kg/m2/3 mm 
    

Altanbund spartelmasse - NC 395

Forblandet tyndpuds til etablering af fald til afløb og udspartling af niveauforskelle i 
lagtykkelser fra 3 til 40 mm. NC 395 blandes med vand til en flydende konsistens 
der indstilles efter, hvor meget fald der ønskes på det færdige gulv. Massen kan 
strækkes med op til 30 % sand, hærder på ca. 2 – 3 timer og er belægningsklar 
efter ca. 24 timer. Spartellaget udvikler et højt styrkeniveau og er både vandfast og 
frostbestandig.

Brugsområde: Til etablering af op til 4% fald på underlag som beton, terrazzo, 
anhydrit og lignende, også i vådrum og på altaner. Til inden- og udendørs brug. 
Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 395 25 kg 42 x 25 kg 1,3 kg/m2/mm 
    

Selvnivellerende tyndpuds – NC 157

Letflydende opretnings- og tyndpudsmasse. NC 157 er let at blande med vand, kan 
pumpes, har gode flydeegenskaber og hærder hurtig og effektivt. Klar til belastning 
efter 1 – 2 timer, belægningsklar efter ca. 24 timer. Til alle styrkekrav indenfor bolig, 
erhverv og institution.

Brugsområde: På underlag som beton, cementpudslag, terazzo, keramik og 
lignende. Bruges primært ved behov for tykke lag. Kun til indendørs brug. Gangbar 
efter 3-4 timer. Belægningsklar efter 2-4 døgn i 20 mm lagtykkelse.

Varenr.  Emballage  Enheder pr. palle Forbrug

NC157 25 kg 42 x 25 kg 1,7 /kg/m2/mm
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UZIN STANDFASTE REPARATIONSSPARTELMASSER/ STØBECEMENT OG SAND

Lyn rep. spartelmasse - NC 880 Ovntørret sand Uzin Strøsand

Standfast spartelmasse - NC 182

Lynhurtigt hærdende og tørrende reparations-spartel-
masse på plastificeret cementbasis. Kan på de fleste 
underlag udspartles uden forudgående primning. Ideelt 
til pletspartling kort før der monteres belægning med 
dispersionslime. Leveres i praktisk spand. 
Til lagtykkelser fra 0 til 4 mm. 

Brugsområde: Til planspartling af trægulve, gl. 
støbeasfalt, udspartling af støbeskel mm., ved alle 
belastningsformer indenfor bolig, kontor og institution. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enhed pr. pll Forbrug
NC 880 5 kg 65 x 5 kg 1,2 kg/m2/mm 
   

Tør kvartssand med kornstørrelser på 0,0 til 4,0 mm til 
iblanding/strækning af selvnivellerende spartelmasser..

Brugsområde: Iblandes ved behov for større lag-
tykkelser end nævnt for det rene produkt eller for 
økonomiens skyld. Der bør kun iblandes sand ved 
lagtykkelser over 5 mm da flydeevnen reduceres. 
Kodenr. (93).

Varenr Emballage Enhed pr. pll 
S1000 20 kg 54 x 20 kg

Ovntørret kvartssand med kornstørrelse på 0,3 til 
0,8 mm til udstrøning på fugtmembraner og primere 
for etablering af ru gribeflade. Til konsistensgivende 
iblanding i epoxy- og PU-spartelmasser

Varenr Emballage Enhed pr. pll 
S1010 25 kg 40 x 25 kg

Standfast, meget finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse til pletspartling og 
reparation af underlag i alle lagtykkelser. NC 182 blandes med vand til en op-
gavebestemt konsistens mellem fast pasta og halvtflydende, er højplastificeret og 
har meget gode forarbejdningsegenskaber. Spartellaget er belastbar efter ca. 1 time 
og belægningsklar efter ca. 2 timer. Emicode EC 1 PLUS.

Brugsområde: Til udspartling på næsten alle typer af undergulve, lodrette flader, 
reparation af trappeforkanter, fuldfladig eller pletvis. 
Kan anvendes til bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

NC 182 25 kg 42 x 25 kg 1,5 kg/m2/mm 
NC 182 12,5 kg 60 x 12,5 kg 1,5 kg/m2/mm 

Hurtigcement - SC 960

Specialcement der skal iblandes 4 – 5 dele betonsand og vand før udstøbning i fast 
eller flydende konstruktion. NC 190 anvendes til etablering af selvbærende beton-
gulve på isoleringslag i lagtykkelser fra 35 mm eller til udstøbning som fast pudslag 
fra 20 mm. Nyudstøbte lag er klar til belastning efter 3 – 5 timer og i de fleste tilfælde 
klar til belægning (dog ikke parket) efter 24 timer. Produktet udvikler høj styrke og er 
vand- og frostbestandig.

Brugsområde: Kan indsættes og forarbejdes efter retningslinierne der gælder for 
traditionel cement – men er specielt velegnet ved behov for meget korte tørretider. 
Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug 

SC 960 25 kg 42 x 25 kg 12 kg/m2/4 cm 
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U Z I N  G U L V L I M E

Tæppelim - UZ 57

Hurtig vinyllim - KE 2428

El-ledende vinyllim - KE 2000 SL

Vinyl lim standard - KE 16

Universal vinyl lim - KE 2000 S

Fiber gummi og vinyllim - KE 66

Produktbeskrivelse: Emissionsfattig dispersionslim til limning af tæpper af enhver slags 
på næsten alle typer underlag. Limen har meget gode forarbejdningsegenskaber, 
specielt afstemt til montering af tekstile belægninger og udvikler høj styrke.

Brugsområde: Til tæpper med skum-, filt- eller tekstile bagsider, vævede tæpper 
og nålefilt på underlag der er sugende eller let sugende. Limen tåler vådrengøring 
og kontorstolebelastning og kan anvendes til bolig- og erhvervsbyggeri. Kun til 
indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enhed pr. pll Forbrug Limklinge

UZ 57 14 kg 33 x 14 kg 250-500 g A1-B1
    

Meget hurtigt afbindende speciallim til limning af en lang række gulvbelægninger, 
f.eks. vinyl på sugende underlag. God rækkevne, kort afluftningstid, hurtig afbinding 
og høj klæbekraft og slutstyrke.

Brugsområde: Til limning af gulv- og vægbelægninger af homogen og heterogen 
vinyl, CV-belægninger, tekstilbelægninger med PVC eller PUR skumbagside samt til 
gummikork på underlag der er sugende. Egnet til brug i bolig, erhverv og institution. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 2428 14 kg 33 x 14 kg 250-350 g A1

Produktbeskrivelse: Dispersionslim med el- ledende fibre og meget høj klæbeevne. 
Til limning af ledende elastiske gulvbelægninger. Limen sikrer lang ilægningstid, god 
rækkeevne, høj styrke og god blødgørerbestandighed.

Brugsområde: Til limning af ledende gummibelægninger med tykkelser op til 3,5 
mm samt belægninger af vinyl på sugende underlag. Limen tåler belastninger fra 
kontorstole og kan anvendes indenfor stærkt belastet erhvervs og industribyggeri. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Der vedlægges en speciel limklinge (Tanding nr. 23/80) ved alle forsendelser af 
denne lim. Anvend kun tanding nr. 23/80 ved forarbejdning af KE 2000 SL.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 2000 SL 14 kg 33 x 14 kg ca. 250 g 23/80

Bred anvendelig standard dispersionslim til limning af vinyl, forskellige tekstilbelæg-
ninger, trinlydsdæmpende belægninger og lignende. Limen udvikler høj styrke.

Brugsområde:  Til limning af gulv- og vægbelægninger af homogen og heterogen  
vinyl, tekstilbelægninger med PVC eller skumbagside samt til gummikork på sugende 
underlag. 
Velegnet til anvendelse i bolig, erhverv og institution. Kun til indendørs brug. Kodenr. 
(93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 16 14 kg 33 x 14 kg 300-500 g A1-B1
    

 Vådlim, hæftlim og kontaktlim til limning af næsten alle typer elastiske gulvbelæg-
ninger. På dispersionsbasis med speciel lang åbentid og meget høj klæbeevne.

Brugsområde: Til limning af homogene og heterogene gulvbelægninger af vinyl, 
polyolefin, gummi i tykkelser op til 4 mm, tæpper med bagsider af PVC eller latex, 
elastiske trinlydsdæmpende belægninger og meget andet. Til vægge og gulve, også 
på stærkbelastede industriområder. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 2000S 14 kg 33 x 14 kg 250-350 g A1-B1

Emissionsfattig og fiberarmeret lim til limning af elastiske og tekstile gulvbelægninger 
samt gummi. Fiberarmeringen sikrer at limen ikke presses bort ved gangbelastninger 
under udlægningen og minimerer derved risikoen for trykmærker. Limen udvikler 
meget høj styrke og god blødgørerbestandighed.

Brugsområde: Til limning af vinyl- og tæppebelægninger samt gummi
i baner og fliser med tykkelser op til 4 mm på sugende underlag. 
Velegnet indenfor bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 66 14 kg 33 x 14 kg 300-400 g B2

SKAFFE-VARE
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U Z I N  G U L V L I M E

El-ledende gummi og vinyl - KE 66 L 2 Komp. pur-gummilim - KR 430

Emissionsfattig med el-ledende fibre til limning af elastiske og tekstile gulvbelægninger 
samt gummi. Fiberarmeringen sikrer at limen ikke presses bort ved gangbelastninger 
under udlægningen og minimerer derved risikoen for trykmærker. Limen udvikler 
meget høj styrke og god blødgørerbestandighed. 

Brugsområde: Til limning af el-ledende vinyl- og tæppebelægninger samt gummi 
i baner og fliser med tykkelser op til 4 mm på sugende underlag. Velegnet indenfor 
bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 66 L 14 kg 33 x 14 kg 250-280 g 23/80

Elastisk PUR- lim til limning af særlig stærkt belastede gulvbelægninger. 2-kompo-
nent, god fyldeevne, vand- og opløsningsmiddelfri, hurtigt hærdende, egnet selv ved 
høj mekanisk belastning, vand-, varme- og kuldebestandig.

Brugsområde: Til limning af gummibelægninger i baner og fliser med slebet eller 
struktureret bagside, f.eks. Noraplan, Norament, andre gummibelægninger samt 
kunstgræs, outdoor- og/eller sportsbelægninger. Velegnet til alle belastninger, også 
i vådområder, indenfor erhverv og industri, inden- og udendørs. Valg af tandspartel 
afhænger af belægningens bagsidestruktur.

Limen må kun anvendes under særlig hensyntagen til arbejde med polyuretan. 
Kodenr. (93) 00-3.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KR 430 12 kg 30 x 12 kg 300-1300 g *
KR 430 8 kg 60 x 8 kg 300-1300 g *
KR 430 3 kg 120 x 3 kg 300-1300 g *

*afhængig af belægning/undergulv

SKAFFE-VARE

Linoleumslim - LE 42

Hurtig dispersionslim til limning af linoleum og korkment på sugende underlag. LE 42 
har en kort tørretid og udvikler et meget højt styrkeniveau.

Brugsområde: Til sikker limning af linoleum og korkment samt lette tekstilbelæg-
ninger på vedvarende tørre, sugende underlag. 
Til alle indendørs belastningsområder indenfor erhverv og industri. 
Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

LE 42 17 kg 33 x 17 kg 400-480 g B1
    

Linoleumslim – LE 43

Harpiksholdig, trådtrækkende dispersionslim til limning af linoleum på sugende un-
derlag. Vådlim med kort afluftningstid, hurtig og kraftig hug og høj slutstyrke. Egnet
for alle slags linoleumsbelægninger, indendørs.
 
Brugsområde: Til sikker limning af linoleum og korkment samt lette tekstilbelæg-
ninger på vedvarende tørre, sugende underlag. Til alle belastningsområder indenfor 
erhverv og industri. Kun til indendørs brug.

Varenr.  Emballage  Enheder pr. palle Forbrug

LE43 14 kg 33 x 14 kg 350-400 gr. m2

Linoleumslim - LE 44

Emissionsfattig dispersionslim til limning af linoleum og korkment på sugende under-
lag. LE 44 er let at påføre, har en konsistens der sikrer ideel limafsmitning, virker 
afspændende på linoleumsbelægningen og udvikler et meget højt styrkeniveau. 
Limen er en nyudvikling der modvirker at belægningen vokser eller krymper.

Brugsområde: Til sikker og emissionsfattig limning af Linoleum og korkment samt 
lette tekstilbelægninger på vedvarende tørre, sugende underlag. Til alle belastnings 
områder indenfor erhverv og industri. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

LE 44 14 kg 33 x 14 kg ca. 300 g B1
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U Z I N  G U L V L I M E

El-ledende linoleumslim - UZ 57 L

Emissionsfattig dispersionslim med el- ledende fibre til limning af linoleum og tæpper. 
Limen har høj, umiddelbar klæbeevne og udvikler stor styrke. 

Brugsområde: Til limning af el-ledende linoleum samt antistatisk udrustede gulv-
belægninger som tekstilbelægninger og nålefilt. Limen tåler vådrengøring og kontor-
stolebelastning og kan anvendes indenfor bolig- og normal belastet erhvervsbyggeri. 
Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Der vedlægges en speciel limklinge (Tanding nr. 23/TL) ved alle forsendelser af 
denne lim. Anvend kun tanding nr. 23/TL ved forarbejdning af UZ 57 L.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

UZ 57 L 14 kg 33 x 14 kg 500-600 g 23/TL

Selvtørrende lim - KE 603

 Selvtørrende dispersion – cementblanding til limning af gulvbelægninger på sugende 
og specielt på ikke sugende, tætte underlag. KE 603 leveres som dispersion og 
pulver der blandes inden brug. Limen giver straks en god sugevedhæftning, fylder 
godt, hærder og tørrer effektivt og udvikler et højt styrkeniveau. Limen tørrer ved en 
kemisk proces – også på ikke sugende underlag.

Brugsområde: Til limning af linoleum, nålefilt, vinyl, UZIN-gummikork og sports-
belægninger i alle belastningsområder, indendørs. Limen er primært beregnet til 
limning af gulvbelægninger på tætte og ikke sugende underlag som maling, stål, 
Uzin RR 185 stabiliseringsunderlag og lignende. Kodenr. (93) 00-4.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

KE 603 A/B 10 kg  300-500 g B1

SKAFFE-VARE

P A R K E T L I M

Parketlim - MK 200

Vand- og opløsningsmiddelfri m/s polymer til limning af parket. Limen danner 
en vedvarende elastisk limfuge, og kan anvendes til træsorter som ask, eg samt 
højkantsparket.

Brugsområde: Til limning af enhver parkettype der af producenten er anbefalet til 
limning. Limen kan anvendes på alle intakte underlagstyper dog ved særlig sugende 
eller porøse overflader efter forudgående priming. Limforbruget er stærkt afhængig 
af underlagets planhed og parketdimensionen. Vi anbefaler tandspartel B2, B3 eller 
B5 til påføring. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

MK 200 16 kg 33 x 16 kg 800-1200 g B2-B3-B5-B11
    

Parketlim - MK 250

Vand- og opløsningsmiddelfri m/s polymerlim til limning af parket. Sikker lim for selv 
fugtfølsomme træsorter i alle dimensioner og belastningsområder. 

MK 250 sikrer ekstra lang ilægningstid og danner en for denne limtype enestående 
hårdelastisk limfuge hvilket gør den særligt velegnet til limning af massive plankeg-
ulve.

Påføres med tandspartel, brug limklinger som B2 eller B3 til limning af småstavet 
mosaik og B9 eller B11 til lange parketelementer, f. eks. planker. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

MK 250 16 kg 33 x 16 kg 700-1200 g B2-B3-B9-B11
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U Z I N  F I K S E R I N G S L I M E

Multilift sliplim - U 1800 Universalfixering - U 2000

Emissionsfattig dispersion som efter tørring danner en klæbrig hæftefilm. Limfilmen 
kan fjernes med vand fra alle underlag der er glatte og vandfaste, f.eks. lakeret 
parket, linoleum, malede overflader mm.

Brugsområde: Som alternativ til løslægning eller brug af dobbeltsidet tape ved 
lægning af tæpper, særlig tæpper med tekstile bagsider. Hæftefilmen forhindrer at 
belægninger glider og fikserer dem effektivt. Klæbelaget kan når som helst vaskes 
bort uden at underlaget har taget skade. Underlagene skal dog være vandfaste 
og kunne tåle vaskevand. Limen tåler vådrengøring og kontorstolebelastning og 
anvendes indenfor områder med hyppige belægningsskift f.eks. ungdomsboliger, 
plejehjem og lignende. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

U1800 10 kg 60 x 10 kg 50-150 g Rulle
    

Meget emissionsfattig dispersion til midlertidig limning eller fiksering af vinyl og tæpper. 
Påførbar med rulle eller tandspartel, hurtigt tørrende og senere opløselig/fjernbar med 
vand.

Brugsområde: Til limning og fiksering af vinyl- og tæppebelægninger hvor under-
laget ønskes bevaret. Limlaget kan opblødes og fjernes med vand fra alle vandfaste 
og glatte underlag, f.eks. linoleumsbelægninger, lakerede parketgulve, terrasso og 
lignende. Velegnet indenfor bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri, indendørs.  
Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

U2000 12 kg 30 x 12 kg 100-300 g A1

Fixeringslim - U 2100 Fikseringslim – U 2500

Dispersion der påføres med malerulle. Limlaget lades tørre til en transparent og 
vedvarende klæbrig limfilm inden at belægningen ilægges. Limfilmen sikrer, at 
belægningerne fikseres, uden at være permanent fastlimede.

Brugsområde: Til fiksering af tæpper og tæppefliser der er egnet til løslægning og/
eller er udstyret med “two-in-one”- tekstile bagsider. Belægningerne kan skiftes 
problemfrit og nemt, som regel uden at påføring af et nyt limlag er nødvendig. Limen 
tåler vådrengøring og kontorstolebelastning og kan anvendes indenfor bolig- og 
erhvervsbyggeri, Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pll Forbrug Limklinge

U 2100 10 kg 60 x 10 kg 50-130 g Rulle
    

Speciel dispersion til skridsikker fixering af tæppefliser med filt, bitumen, latex og 
textilbagside.
Påføres med rulle i et tynd lag og danner efter efter tørring en vedvarende klæbrig 
limhinde som gør det muligt at udskifte belægningen gentagne gange
 
U2500 er udviklet til fixering tæppefliser fra en lang række af leverandører, herunder 
Ege tæpper.
 
Brugsområde: På enhver plan og glat gulvoverflade af sugende eller tæt art, f.eks. 
cement, gipsspartellag, beton, aluminium, krydsfiner, gl. linoleum, vinyl og lignende. 
Må benyttes på varmvandsbaseret gulvvarme
 
Varenr Embalage Enheder pr pll Forbrug Limklinge: 

U 2500 10 kg 60 x 10 kg 80-120g/m2 Rulle
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F I B E R A R M E R I N G / U N D E R L A G

Revne bro - Uzin RR 203

Armeringsvæv til renovering af 3 - 5 mm brede 
revner i undergulve før spartling. Erstatter støv, larm 
og lugtfrit brugen af epoxiinddicering. RR 203 anven- 
des med 30 cm overlapning til lokal armering af revner, 
sætninger, samlinger og overgange mellem skiftende 
undergulve, før der udføres fuldfladespartling.

Varenr Dimension Enheder pr. pll

RR 203 0,80 x 30 mtr. 33 ruller

Glasfiberarmering til gulve - Uzin RR 201

Uzin armeringsnet

Glasfibervæv i ruller til armering af gips- og cement-
baserede spartellag på bevægelige eller skiftende 
underlag.

Brugsområde: Hæftes på underlaget og over-
spartles i en lagtykkelse på minimum 3 mm. Nettet 
anvendes primært på trægulve og modvirker revner 
i spartellag. 

Varenr Dimension Enheder pr. pll

9019 50 x 1 meter 30 ruller
  

Fugtspærrende belægning - Uzin RR 185 

Formstabil glasfiberunderlag der udlægges løst som 
effektiv fugtspærre. RR 185 leveres i 2 m brede rul-
ler, lægges parallelt med topbelægningen (dog med 
forskudt samling) og gør det muligt at lime linoleum, 
tæpper eller vinyl på undergulve der indeholder 
rest- eller grundfugt samt undergulve med ikke 
fjernbare forureninger f.eks. olie. 

Brugsområde: RR 185 anvendes på undergulve, 
hvor der på grund af fugt eller kemisk forurening 
ikke kan ske direkte pålimning af topbelægninger. 
Underlaget sikrer at topbelægninger ligger plant, 
selv ved uensartet, hård belastning.

OBS! Tætte topbelægninger som linoleum og vinyl 
pålimes med UZIN KE 603.

Varenr Dimension Enheder pr. pll

RR 185 25 x 2 meter 12 ruller

Gummikork

Elastisk, trinlyddæmpende gummikork i 1 m brede 
baner i lagtykkelserne 2, 3, 4 eller 6 mm. Let 
tilskæring, limes fuldfladig med enten tæppe- eller 
vinyllim. Diffusionsåben og varmebestandig.

Brugsområde: Som trinlyddæmpende, varme-
isolerende og komfort-forbedrende underlag under 
parket, gulvtæpper samt elastiske topbelægninger. 
På sugende og ikke sugende gulve/vægge indenfor 
bolig, institution og erhverv.

Trinlydforbedring op til 21 db.

Varenr Dimension Enheder pr. pll

R188/2 1 x 50 meter  6 ruller
R188/3 1 x 40 meter 6 ruller
R188/4 1 x 30 meter 6 ruller
R188/6 1 x 20 meter 6 ruller

RR 201 er formstabil og forstærkende armering til 
fuldfladig udlægning på ekstrem dårlige/svage under- 
gulve før spartling. Armeringer har en trækstyrke 
på 1700 N/mm2. Udlægges på primede underlag 
før spartling på min 5 mm lagtykkelse. Armeringen 
modvirker revner og danner trods ringe lagtykkelse 
en “pladeeffekt” der forstærker gulvet betydeligt. 
RR 201 er velegnet til renovering af skiftende, purøse 
og revnede underlag af beton, cementpuds-lag, 
trægulve mm.

Varenr Dimension Enheder pr. pll

RR 201 1,05 x 75 meter 12 ruller
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R Z  O V E R F L A D E B E H A N D L I N G

RZ Turbo Protect Plus
Vandholdig 2-komponent forseglingslak for elastiske gulv-
belægninger.

Egnet for: glatte, let strukturerede belægninger af Vinyl, CV, 
gummi, linoleum, fabriks-PU-belagte elastiske belægninger. 

Anvendelsesområde: Mat, vandbaseret 2-komponent for-
seglingslak for ekstrem langtidsbeskyttelse ved nylægning og 
renovering af elastiske gulvbelægninger. RZ Turbo Protect Plus 
giver en meget elastisk og meget stærk beskyttelsesfilm med 
stor modstandskraft mod mekanisk og kemisk påvirkning samt 
med udmærket UVmodstandskraft.

Indhent råd fra tekniker i tvivlstilfælde.

Varenr.  Emballage   Rækkeevne

9050 4 l + 1 l. hærder 10-20 m2/liter

Effektiv alkalisk grundrengøring til fjernelse af 
hårdnakket snavs og plejemidler fra elastiske 
gulvbelægninger.

Egnet for: PVC, CV, Gummi, Polyolefin, 
Beton og nogle natursten.

Varenr.  Emballage   

9058 800 ml.

RZ Turbo Protect Zero 
Opløsningsmiddelfri 2-komponent forseglingslak for elastiske 
gulvbelægninger.

Egnet for: glatte, let strukturerede belægninger af Vinyl, CV, 
gummi, linoleum, fabriks-PU-belagte elastiske belægninger.

Anvendelsesområde:
Opløsningsmiddelfri 2-komponent forseglingslak for ekstrem 
langvarig beskyttelse af elastiske gulvbe-lægninger. Der dannes 
en meget elastisk, særdeles stærk beskyttelsesfilm med stor 
modstandskraft mod mekanisk og kemisk påvirkning.

Indhent råd fra tekniker i tvivlstilfælde.

Varenr.  Emballage   Rækkeevne

9052 5 l + 500 ml. hærder 10-20 m2/liter

RZ Grundrengøring 
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Skeletpistol

FloorSeal

Fugepistol

Fix-it montagelim 

ExtremFix montagelim 

Varenr
9005 Til 300 ml patroner.

Produktbeskrivelse: Anvendes til bevægelsesfuger 
i gulve, ved rørgennemføringer, overgange mellem 
forskellige materialer, dilatationsfuger mm. Hæfter på 
de fleste rene og faste materialer som træ, beton, 
keramiske fliser, natursten og lignende.

Varenr Emballage Enheder pr. karton Farve

9001 300 ml 12 stk Hvid
9003 300 ml 12 stk Sort
9004 300 ml 12 stk Grå
9035 300 ml 12 stk Lys eg
9036 300 ml 12 stk Mørk eg

SuperFix montagelim 
Superstærk, 1-komponent monteringsim til anven-
delse såvel inden- som udendørs. Superfix hæfter 
stort set på alle materialer og er velegnet til monter-
ing af sparkeplader, trappeforkanter, paneler, træ 
mm. Tåler vand, varme og kulde. Kodenr. (93) 00-1. 

Varenr Emballage Enheder pr. karton

9015 300 ml 12

•  1-komponent montageklæber på basis af silan-modificeret polymer.
•  Til limning og montering af profiler, sokkellister, klemlister, kabellister, isolerings-

plader, træ og kunststoffer, metalprofiler, parketstave, keramiske fliser m.fl.
• Til sugende og ikke sugende underlag.
•  Til tætning af fuger i gulve og samlinger af metal, træ, keramik og kunststoffer.
• Til indendørs og udendørs brug.
• Indeholder ikke opløsningsmidler, vand eller isocyanater.
• Høj klæbeevne og -styrke.
• Krymper ikke under hærdning

Varenr.  Emballage Pakkestørrelse

9049 310 ml 12 x 310 ml

Ardex CA 20 P  
Montageklæber

Opløsningsmiddelholdig, syntetisk gummibaseret 
montagelim. Til lim af aluminium, rustfri stål, lamiant, 
kork mm. Hæfter mod underlag af spånplader, gib-
splader, træ, krydsfiner, puds og beton. Tåler varme 
og kulde. Kodenr. (93) 3-3.

Varenr Emballage Enheder pr. karton

9009 300 ml 12

Ekstrem stærk, fugthærdende, 1-komponent, mon-
teringslim med utroligt vådhug.
Hæfter på stort set til alle byggematerialer og er 
perfekt til limning af tunge materialer som tagplader, 
stenplader og andre pladematerialer. Bruges også til 
opgaver hvor limfladen er relativ lille, f.eks. montering 
af kroge og beslag. Hæfter umiddelbart op til 1000 
kg/m2 vandret og optil 200 kg/m2 lodret. 

Varenr. Emballage  Pakkestørrelse 

9011 290 ml 12 x 290 ml

Varenr
9006  I robust design som sikrer en problemfri fugning - til 300 ml. patroner.

D I V E R S E  T I L B E H Ø R
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D I V E R S E  T I L B E H Ø R

Silikone fugemasse
Silikone fugemasse. Hurtigt hærdende, selvhæftende, højelastisk, fungicid 
virkende samt UV-, vejr- og aldringsbestandig. Egnet til vådrum.

Brugsområde: Som fuge mellem bygningsdele af keramik, glas, kunststof, 
metal og lignende på gulve, vægge og lofter inden- og udendørs. Kodenr. 
(93) 00-1.

Farver: Leveres i farverne antracit *, beige, hvid*, grå* (3 nuancer), sølvgrå, 
transparent*, pergamon, manhattan* og jasmin*.

*lagerføres på Kelas lager.

Varenr Emballage Enheder pr. karton

9085 Transparent 300 ml 12 stk
9086 Brillant hvid 300 ml 12 stk
9087 Sort 300 ml 12 stk
9088 Antracit 300 ml 12 stk
9089 Cement grå 300 ml 12 stk
9090 Grå 300 ml 12 stk
9091 Lys grå 300 ml 12 stk
9092 Manhattan 300 ml 12 stk
9093 Jasmin 300 ml 12 stk
9094 Mørke grå 300 ml 12 stk

Håndværkerskum

1-komponent polyuretanskum.
Anvendes til isolering og tætning rundt omkring døre 
og vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning af 
huller.

Varenr.  Emballage  Pakkestørrelse 

9014 700 ml 12 x 700 ml

Acrylfugemasse

Acrylfugemasse til fugning og tætning omkring 
diverse indendørs bygningsdele. Er vedvarende 
elastisk, vejr- og ældringsbestandig og kan over-
males med de fleste typer maling.

Brugsområde: Indedørs fugemasse også til tæt-
ning af bræddegulve inden udlægning af selvnivel-
lerende spartelmasser, afslutning ved dørkarme, 
udlægning som fuge mellem gulv og væg, lukning 
af mindre huller inden maling og meget andet.  
Til gulve, vægge og lofter inden- og udendørs dog 
ikke i permanent våde omgivelser.
Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. karton Farve

9084 310 ml 12 Hvid

Reparations PUR lim

Opløsningsmiddel- og vandfri polyuretanlim til efter-
limning/injektion af parketgulve med løst liggende 
stave eller mindre områder der er hule. Leveres i 
praktisk plastflaske med dyse, er tyndflydende, op-
skummende, giver god afsmitning og fylder effektivt. 
Belastningsklar efter ca. 5 timer. 

Brugsområde: Til reparation af gamle og ny limede 
parketgulve der viser mindre partier eller enkeltstave 
uden kontakt til underlaget. Limen kan anvendes i 
forbindelse med alle typer af underlag, parketarter 
og oprindeligt anvendt lim. Kodenr. (93) 00-1.

Injicerede områder skal belastes i ca. 5 timer.

Varenr Emballage 

RK37 2 x 250 gr. 

Trælim - MK 33

Dispersionslim (koldlim) til limning af fer og not i gulv-
plader, parket og laminatgulve, samt til brug som 
alsidig trælim med høj styrke. Brugsklar, tyktflydende, 
hurtigt og transparent tørrende, hårdplastisk og 
vandfast.

Brugsområde: Til færdigparket, laminatgulve, 
spånplader mm., til træarbejder, limning af dybler, 
tappe og lignende. Kodenr. (93) 00-1.

Varenr Emballage Enheder pr. pk.

MK 33 750 ml Karton med 12 stk.
  

Linoliekit

Linoliekit,naturel

Varenr.  Emballage  Pakkestørrelse 

9026 375 ml 12 x 375 ml

Plastisk Træ

Uzin Linofix

Plastisk træ. Eg/teak

Varenr.  Emballage  Pakkestørrelse

9027 250 gr 12 x 250 gr

Uzin Linofix, til hurtig og effektiv  
reparation af buler under linoleum.

Varenr.  Emballage   

RK36 500 gr
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Kontaktlim - WK 222
Neoprene kontaktlim på vandbasis til al slags byggerelevante kontaktlimninger. 
Erstatter den gammelkendte neoprene med opløsningsmidler fuld ud, har god 
rækkeevne og er let at påføre med pensel eller rulle. Limen har lang åbentid 
og kan påføres dagen før, limningen skal ske. Arbejde med denne lim kræver 
ikke sikkerhedshensyn af nogen art, og limen er desuden emissionsfattig med 
betegnelsen EC 1.

Brugsområde: Til limning af bløde plastprofiler og fodpaneler, tekstile belæg-
ninger inkl. nålefilt f.eks. på trapper, til limning af vinyl, CV-belægninger, linoleum, 
gummi trinlydsdæmpende belægninger mm. på gulv, væg og loft. Limen kan 
bruges på alle gængse underlag. Kun til indendørs brug. Kodenr. (93) 00-1.

*Limen sætter sig hurtigt i normale pensler så de siden skal kasseres. 
Vi anbefaler brug af speciel silikonepensel.  

Varenr Emballage Forbrug Enheder pr. karton

9022 1 kg 300-450 g 12 x 1 kg
9020 6 kg 300-450 g 1 x 6 kg.
   

K O N T A K T L I M E

Kontakt-spray lim til limning af tæpper, 
tekstiler, mm.

Varenr Embal. Enhed pr. karton

9707 500 ml 12 stk

Kontaktlim med stor øjeblikkelig styrke 
og derfor meget velegnet til limning af 
tæpper, pap, mm. Spray-mønstret og 
mængden af lim kan ændres ved at 
dreje dysen til de forskellige positioner.

Varenr Embal. Enhed pr. karton

9706 500 ml 12 stk

AF620 Opløsningsmiddelfri kontaktlim Kontaktlim - Casco Contact

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim. Anvendes  
til limning af plastlaminat, gummi, pvc, gulv- og  
vægmaterialer, pvc fodlister, trappeforkanter mm.  
Er hurtigtørrende samt nem at påføre. 
Kodenr. (93) 3-3.

Varenr Emballage Enheder pr. karton

9010 0,3 liter 10 x 0,3 liter

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim. Anvendes til limning af plastlaminat, gummi, 
pvc, gulv- og vægmaterialer, pvc fodlister, trappeforkanter mm. Er hurtigtørrende 
samt nem at påføre. Kodenr. (93) 3-3.

Varenr Emballage Enheder pr. karton Forbrug:

9045 1 liter 6 x 1 liter 2-4 ltr/m2 
9046 5,5 liter  2-4 ltr/m2

på sugende og ikke sugende underlag indendørs

Varenr.  Emballage Enhed pr. karton Forbrug
AF620 1 kg 12 x 1 kg 100-200 g/m²

Dispersionsbaseret kontaktlim til limning af:

- Tæpper og tekstilbelægninger
- 1-lags og flerlags nålefiltbelægninger
- Linoleumsbelægninger med bagside af jute
- Homogene og heterogene PVC-belægninger

- Design gulve
- CV-belægninger
- Gummibelægninger og –profiler
- PVC-profiler
- Isoleringsunderlag/-materialer

Spray kontaktlim Ankerweld Heigh spraylim Kontaktlim - Casco S9
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D I V E R S E  T I L B E H Ø R

Kant-lim Casco RX original

Casco Sekund lim 4421

Lynhurtig koldthærdende lim.  
Anvendes til limning af metaller, kunstoffer, 
gummi mm. 

Varenr Embal. Enhed. pr. karton

9021 20 ml 20 stk

Anvendes til limning af papir, pap, træ, læder 
mm. Kodenr. (93) 2-1.

Varenr Embal. Enhed. pr. karton

9008 85 ml 10 stk

PVC koldsvejsemiddel type A Casco Aqua tæt

Til vandtæt forsegling af tætskårne samlinger i PVC gulvbeægninger. 
 
Varenr Emballage Enheder pr. karton Forbrug 

9029 44 g 20 stk 20 mtr pr tube

Hurtigtørrende, elastisk tætningsmiddel. Anv-
endes som tætningsmiddel ved PVC arbejde 
i våde rum, f.eks rørgennemføringer, i hjørner 
og langs kanter, hvor man ønsker en vandtæt 
samling. 

Varenr Emballage

9709 160 ml

Uzin armeringsfibre

Glasfibre til iblanding i spartelmasser. 
Modvirker revner på svage, elastiske eller skiftende 
underlag.

Brugsområde: Til iblanding i gips eller cement-
baserede spartelmasser ved spartling af træ-
gulve og underlag af skiftende art. For at opnå 
en effektiv armering af spartellaget skal der altid 
udlægges lagtykkelser på mindst 3 mm.

Tilsæt mindst 250 g armeringsfibre (1 pose) 
pr. 25 kg spartelmasse for effektiv armering af 
spartellaget. 

Varenr Emballage Forbrug

9013 250 gram 250 g/25 kg spm.
  

Armeringsklinger

Bølgeformet stålklinger til reparation af revner i undergulve. 
Forbrug ca 3-5 stk pr meter.

Varenr Emballage Enheder pr. karton 

9038 100 stk 100 poser 
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D I V E R S E  T I L B E H Ø R

Kobberbånd

Skumliste B

KR 516 A/B Reparationsharpiks 

Ensidig selvklæbende kobberbånd til ledende/
antistatiske gulvkonstruktioner.

Brugsområde: Til udlægning under elledende 
tekstil- vinyl- gummi- og linoleumsbelægninger.

Varenr Emballage
9025 20 mtr

Kantebånd med fod på 5 mm og 50 mm høj. 
Skumliste B bruges til adskillelse af gulv og væg 
før spartelarbejde. Båndet er selvklæbende, 
hvilket sikrer en hurtig og nem montering på 
muren.

Varenr Dimension Enheder pr. karton 

9018 20 mtr 5 x 20 mtr. 

2-komponent, lugtfri og tyndflydende harpiks 
til forsegling af revner, opfyldning af skrukke 
pudslag oma. Kombineret emballage med base 
og hærder samt 20 stk. støbeankre

Varenr.  Emballage  Pakkestørrelse 

KR516A/B 2 x 300 gr 6 x 2 stk

Stoplister skum

Selvklæbende skumliste til afgrænsning af areal hvor der skal spartles.

Varenr Dimension Enheder pr. pakke  

9024 15 x 15 x 2000 mm 25 stk  
9023 30 x 30 x 2000 mm 25 stk
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D I V E R S E  T I L B E H Ø R

Kotemåler RZ Lim og pletfjerner

Til påsætning på gulv inden spartling.

Varenr Emballage 

9039 Pk af 100 stk

Speciel rensemiddel i sprayflaske til afrensn-
ing af limrester og andre hårdnakkede 
forureninger, primært på gulvbelægninger. 
Skal anvendes med forsigtighed på sjældne 
belægningstyper, maling mm. Prøv et usyn-
ligt sted først.
Bør altid afprøves et ikke synligt sted

Varenr Emballage Enheder pr. karton 

9000 500 ml 12

Vådservietter Best2CleanUzin Clean Box

Vådservietter med ru / fin overflade. 
Økonomisk, effektiv og miljøvenligt 
alternativ til eksisterende produkter på 
markedet. 120 stk/pk.

Refil bestående af 1 ltr. væske samt 120 
servietter.

Varenr. 

9065 Vådservietter Best2Clean
9066 Refil (væske og servietter)

Plastspand med fugtige duge til afrensning 
af limspild samt almindelig renholdelse af 
værktøj og hænder. Plastspanden er let at 
genlukke og indeholder 72 duge.  

Varenr Emballage Enheder pr. karton 

9041 72 stk pr box 6 box
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https://kelas.dk/diverse-tilbehor/1174-kotemaler.html
https://kelas.dk/diverse-tilbehor/1175-rz-lim-og-pletfjerner.html
https://kelas.dk/diverse-tilbehor/1176-uzin-clean-box.html
https://kelas.dk/diverse-tilbehor/1177-2204-vadservietter-best2clean.html#/1738-varenr_uzin_09-9066
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K 15 SELVNIVELLERENDE 
SPARTELMASSE

ARDEX K 15 er en finkornet, cement-
baseret gulvspartelmasse og minipuds 
til afretning, spartling og nivellering af 
undergulve inden pålægning af gulv-
belægninger. Belægningsklar efter 12 
timer i uanset lagtykkelse.

Velegnet til råbeton, cement- og anhy-
dritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, 
flise- og klinkebelægninger m.m. 

Varenr.  K15
Emballage 25 kg 
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,4 kg pulver 
 pr. m²/mm

K 14 SELVNIVELLERENDE  
GULVSPARTELMASSE 

ARDEX K 14 er en cementbaseret  
gulvspartelmasse til afretning, spartling 
og nivellering af undergulve inden på- 
limning af gulvbelægninger.
Belægningsklar efter 24 timer i op til 10 
mm lagtykkelse.

Velegnet til råbeton, cement- og  
anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzo-
gulv, flise- og klinkebelægninger m.m. 

Varenr.  K14
Emballage 25 kg
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,5 kg pulver
 pr. m²/mm

https://kelas.dk/ardex/1180-k-15-selvnivellerende-spartelmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1179-k-14-selvnivellerende-gulvspartelmasse-.html
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K 2000 F FIBERARMERET 
SPARTELMASSE 

ARDEX K 2000 F er en spændingsfattig, 
fiberarmeret, selvnivellerende pumpe-spartel-
masse til opretning og nivellering  
af undergulve inden pålægning af gulv-
belægninger. Til lagtykkelse fra 3-30 mm.

Velegnet til råbeton, betonelementer,  
cement- og anhydritpudslag, gamle  
spartelmasser samt bræddegulve.

Varenr.  K2000F 
Emballage 25 kg 
Enhed pr. pal 40 x 25 kg  
Forbrug 1,6 kg pulver pr. m²/mm

K 22 F FIBERARMERET GIPS-
SPARTEMASSE 

ARDEX K 22 F er en spændingsfattig, fiber-
armeret, selvnivellerende gipsspartelmasse til 
opretning og nivellering af undergulve inden 
pålægning af gulvbelægninger. Kan udlægges 
med “rive” og pigrulles.

Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, 
råbeton, betonelementer, cement- og 
anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, 
gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- 
og spånpladegulve (V100) og hvor der i øvrigt 
kræves et spændingsfattigt produkt.

Varenr.  K22F
Emballage 25 kg  
Enhed pr. pal 40 x 25 kg  
Forbrug 1,5 kg pulver pr. m²/mm

K 11 OBJEKTSPARTELMASSE

Til spartling og opretning af cement- og 
anhydritpudslag, betongulve og andre egnede 
undergulve inden udlægning af elastiske og 
tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger. En 
økonomisk spartelmasse med høj flydeevne og 
slutstyrke.

Velegnet til parket når der anvendes SMP-
klæber som ARDEX PREMIUM AF 480 MS. 

Varenr.  K11 
Emballage 25 kg  
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,5 kg pulver pr. m²/mm

A 55 SELVNIVELLERENDE 
LYNSPARTELMASSE

ARDEX A 55 er en lynhurtig, selvnivel-
lerende, fleksibel og cementbaseret 
gulvspartelmasse til renoverings- og 
reparationsopgaver samt til andre 
opgaver hvor tørretiden er en afgørende 
faktor inden pålægning af gulvbelæg-
ninger. Belægningsklar efter 1-2 timer.

Velegnet til spartling, afretning og 
nivellering af råbeton, cement- og 
anhydritpudslag, gamle spartelmasser, 
gamle limrester, terrazzogulv, flise- og 
klinkebelægninger m.m.  

ARDEX A 55 kan ikke anvendes på 
vedvarende vandbelastede områder.

Varenr.  A55 
Emballage 25 kg 
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,5 kg pulver pr. m²/mm

K 2000 PUMPESPARTEL-
MASSE 

ARDEX K 2000 er en spændingsfattig, 
selvnivellerende pumpespartelmasse til 
opretning og nivellering af undergulve 
inden pålægning af gulvbelægninger. 
Tyndpuds med gode flydeegenskaber.

Velegnet til råbeton, betonelementer, 
cement- og anhydritpudslag samt gamle 
spartelmasser. 

Varenr.  K2000 
Emballage 25 kg 
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,6 kg pulver pr. m²/mm

https://kelas.dk/ardex/1184-a-55-selvnivellerende-lynspartelmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1181-k-2000-f-fiberarmeret-spartelmasse-.html
https://kelas.dk/ardex/1182-k-22-f-fiberarmeret-gips-spartemasse-.html
https://kelas.dk/ardex/1183-k-11-objektspartelmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1185-k-2000-pumpespartelmasse-.html
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R4 RAPID UNIVERSAL HURTIGSPARTEL
Standfast reparationsspartelmasse til opretning samt 
grov- og finspartling af gulv, væg og loft indendørs.

ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver 
fast overflade af beton, cement- og anhydritpudslag, gips- 
plader, fibergips, spånfiner og OSB-plader, træbaserede 
underlag, fliser, klinker, natursten, terrazzo, vaskbare emul-
sionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, alkydmalinger 
og glasvæv. Til fyldning af hulrum, huller og revner. 

Spartling af samlinger, fuger og til fastgørelse af hjørne-
profiler, samt til finspartling i én arbejdsgang. Kan spartles  
i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang. 

Velegnet til planspartling af overgange, ujævnheder og 
spartelslag på cement- og gipsbaserede spartelmasser.

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

R4 2,5 kg 110 x 2,5 kg  1,1 kg/m2/mm

C E M E N T B A S E R E D E  S P A R T E L M A S S E R
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A 45 REPARATIONSSPARTELMASSE

ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til 
udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til 
nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser. Velegnet til råbeton, 
cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinke-
belægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ 
m.m.  

ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede 
områder.

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

A45 25 kg 40 x 25 kg  1,6 kg pulver pr. m²/mm

K 75 FÆRDIGBLANDET GROVAFRETNINGSMASSE

ARDEX K 75 er en spændingsfattig, letflydende grovspartelmasse til 
opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. 
Op til 50 mm lagtykkelse i én arbejdsgang.

Velegnet til råbeton, betonelementer, cement- og anhydritpudslag samt 
gamle spartelmasser og til opbygning af fald mod afløb og lignende.

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

K75 25 kg 40 x 25 kg  1,7 kg pulver pr. m²/mm

A 30 UNIVERSALSPARTELMASSE

ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til repara-
tion, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og 
anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, 
lecabeton m.m. Til udbedring af huller, lunker og smårevner, som de forekommer 
i bygningsdele på gulv-, væg-, og loftsflader.  

ARDEX A 30 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede 
områder.

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

A30 12,5 kg 80 x 12,5 kg  1,25 kg pulver pr. m²/mm

K 80 GULVSPARTELMASSE 
OG TYNDPUDS

ARDEX K 80 er en cementbaseret gulv-
spartelmasse og tyndpuds til afretning, 
opretning og nivellering af undergulve. 
Velegnet til råbeton, cement- og 
anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og 
klinkebelægninger m.m. 
Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, 
entreer, redskabsrum, lager- og opbe-
varingsrum, haller og værksteder med 
moderate stød- og slagbelastninger

Varenr. K80
Emballage 25 kg 
Enhed pr. pal 40 x 25 kg
Forbrug 1,65 kg pulver pr. m²/mm
    

A 31 UNIVERSAL- 
SPARTELMASSE

Primerfri på cementbaserede underlag

ARDEX A 31 er en cementbaseret, 
standfast, universalspartelmasse til 
reparation, opretning, udsætning og 
finspartling. 

Velegnet til råbeton, beton- og anhy-
dritpudslag, terrazzogulve, flise- og 
klinkebelægninger, natursten, gasbeton, 
lecabeton, udsætning af spån-/kryds-
finerplader, gulvgipsplader fastskruet til 
underlag m.m. 

Til udbedring af huller, lunker og 
smårevner. 

ARDEX A 31 kan ikke anvendes 
udendørs og på vedvarende vand-
belastede områder.

Varenr.  A30 
Emballage 12,5 kg 
Enhed pr. pal 80 x 12,5 kg
Forbrug 1,25 kg pulver  
 pr. m²/mm

https://kelas.dk/ardex/1186-k-75-faerdigblandet-grovafretningsmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1188-k-80-gulvspartelmasse-og-tyndpuds.html
https://kelas.dk/ardex/1190-a-31-universal-spartelmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1189-r4-rapid-universal-hurtigspartel.html
https://kelas.dk/ardex/1187-a-30-universalspartelmasse.html
https://kelas.dk/ardex/1191-a-45-reparationsspartelmasse.html
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EP 2000 FUGTSPÆRRE/EPOXYHARPIKSGRUNDER
 
ARDEX EP 2000 er en opløsningsmiddelfri, lavviskøs, 2-komponent 
epoxyharpiks uden fyldstoffer. Beholderen består af 3,2 kg harpiks (kom-
ponent A) og 1,3 kg hærder (komponent B) – tilsammen 4½ kg. 

Til afspærring af opstigende fugt, grunding og befæstelse af underlag, 
reparation af revner i svømmende pudslag og beton og hæftebro mellem 
ny og gammel beton. 

Varenr.  EP2000 
Emballage 4,5 kg 
Enhed pr. pal 65 x 4,5 kg
Forbrug ca. 300 g/m²

ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til 
primning og grunding af underlag inden spartling og klæb-
ning samt til svumning af cementbaserede underlag inden 
udlægning af ARDEX slidlag.  

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæfte-
bro og har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke 
anvendes som spærre til restbyggefugt eller grundfugt).  

ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende under-
lag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartel-
masser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalciumsi-
likatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, trægulve, magnesit, 
epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

P51/10 10 ltr. 60 x 10 ltr 50 g - 300 g /m2

P 51 PRIMER VANDBASERET KUNSTHARPIKS  
DISPERSION MED VANDAFVISENDE EFFEKT

AF 270 TEKSTIL- OG LINOLEUMSLIM

På sugende underlag indendørs. 
Dispersionslim til limning af: 

•  Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber
• Korkment
•  Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside
• Vævede tekstilbelægninger
• Nålefilt 

ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og slutstyrke

Varenr.  AF270 
Emballage 14 kg 
Enhed pr. pal 33 x 14 kg
Forbrug B1 klinge: 325 g/m² - 375 g/m²
 B2 klinge: 400 g/m² - 450 g/m²

AF 830 FIKSERINGSLIM

Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til 
fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR. 

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder  
op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. 

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs

Varenr.  Emballage Enhed pr. pal Forbrug

AF830 10 kg 40 x 10 kg  120 – 140 g/m²

https://kelas.dk/ardex/1195-p-51-primer-vandbaseret-kunstharpiks.html
https://kelas.dk/ardex/1192-af-830-fikseringslim.html
https://kelas.dk/ardex/1193-af-270-tekstil-og-linoleumslim.html
https://kelas.dk/ardex/1194-ep-2000-fugtspaerreepoxyharpiksgrunder.html
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Vandbaseret, specialprimer - klar til brug
VD Super er en færdigoprørt dispersionsprimer, der anvendes til tætte 
underlag inden spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. 
Priming udføres for at forbedre vedhæftningen. VD Super hæfter på glatte 
flader og velegner sig også til gamle overfladebelægninger af vinyl, gummi, 
linoleum eller epoxymaling (ikke polyolefin eller PU).

Forbrug: Ca. 125 g/m2 
Tørretid: Ca. 30 min. 
Emballagestørrelse: 5 liter 

Varenr.: 9452

Vandbaseret dispersionsprimer
VD er en vandbaseret dispersionsprimer, der anvendespå 
sugende underlag inden spartling med gips- eller cement- 
baserede Casco Floor Expert gulvspartelmasser.  
Priming udføres for at opnå et ensartet sugende underlag.  
Kan også anvendes til svumning. Skal altid fortyndes. 

Forbrug: 40-100 m2/liter 
Forbrug - fortyndet 1:3: ca. 20 m2/kg
Tørretid: Forbedret vedhæftning og reduceret suggeevne  
efter ca. 30 min. og fugtbeskyttende efter 24 timer 
Emballagestørrelse: 5 kg og 10 kg

Varenr.:
9450 - 10 kg
9451 - 5 kg

Casco Floor Expert VD

Casco Floor Expert VD Super

C A S C O  P R I M E R  T I L  G U L V E

155

https://kelas.dk/casco-schoenox/1199-casco-floor-expert-vd-super.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1198-2206-casco-floor-expert-vd.html#/1740-varenr_uzin_09-9451_5_kg
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Epoxymaling 
Sikafloor®-264N er en 2-komponent farvet epoxy maling, der giver en 
slidstærk, fugefri, blank og glat finish med lav vedligeholdelse, eller en 
skridsikker finish hvis der afsandes med forskellige størrelser af 
kvartssand
eller lignende. Forskellige lagtykkelser mellem 0,6-3,0 mm kan opnåes. 
Anvendes i belastede områder med medium til hård belastning. 

Emballagestørrelse: 10 kg.
Holdbarhed: 24 mdr.  
Slidstyrke: ~35 mg (CS 10/1000/1000) (7 dage / +23 °C)

Varenr.: 9486

Sikafloor®-264NSikafloor®-156

Epoxygrunder/primer
Sikafloor®-156 er 2-komponent epoxyprimer til mørtel og spartelmasse. 
Kan bl.a. anvendes til primning af betonoverflader, cementbaserede 
pudslag og epoxymørtler. Kan bruges til normal til stærkt sugende 
overflader og som primer til alle Sika epoxy og polyuretan gulve. 
Derudover kan den anvendes som primer til udjævningsarbejde og 
mørtelbelægninger. Kan anvendes både ude og inde.  

Emballagestørrelse: 10 kg,
Holdbarhed: 24 mdr. 

Varenr.: 9484

Transparent epoxyprimer med lav gulningstendens 
Sikafloor®-169 er en 2-komponent epoxyprimer til belægninger og 
topcoats. Den er en lav viskos transparent epoxyprimer med meget 
lav gul- ningstendens. Den er nem at påføre, og har god mekanisk 
resistens og slidstyrke. Specielt anvendt i fødevare- og farmaceutisk 
industri,
udstillings lokaler, værksteder og produktionsområder m.m.

Emballagestørrelse: 10 kg (A+B) 
Holdbarhed: 24 mdr.  
Slidstyrke: 47 mg (CS 10/1000/1000) (8 dage / +23 °C)

Varenr.: 9482

Sikafloor®-169Sikafloor®-304W
2-komponent, mat PU-Topcoat
Sikafloor®-304W er en 2-komponent vandbaseret, mat polyuretan 
topcoat med meget lav VOC emission. Kan anvendes som mat topcoat 
på Sika® ComfortFloor®-Systemer og andre glatte Sikafloor® epoxy og 
polyuretan gulve.

Emballagestørrelse: 6 kg. (A) + 1,5 kg. (B)
Holdbarhed: Komp. A: 6 mdr. Komp. B: 12 mdr. 

Varenr.: 9480

S I K A F L O O R  E P O X Y  O G  P U L Y U R E T A N
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https://kelas.dk/casco-schoenox/1200-sikafloor-304w.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1201-sikafloor-169.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1202-sikafloor-156.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1203-sikafloor-264n.html


Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk  Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk

Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve
Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri, lavviskos primer på 
epoxy basis. Sika Primer MB anvendes i forbindelse med parketlim på følgende 
områder: 
• Fugtmembran: På cementunderlag med et fugtindhold på op til 4% CM
• Overfladeforbedring: På cement, anhydrit og renoverede overflader.

Emballagestørrelse: 10 kg. metalspand
Farve: Blå
Holdbarhed: 24 mdr.  

Varenr.: 9497

Sika® Primer MB

Sikadur®-504

Thixotroperingsmiddel til flydende epoxy og polyuretan 
produkter 

Sika®-Stellmittel T er et thixotroperingsmiddel til justering 
af forskellige produkter fra Sikadur, Sikagard og Sikafloor 
serierne. Kan anvendes til thixotropering af kunstharpikser for 
at justere flydeegenskaberne på skrå eller lodrette overflader, 
hjælpemiddel til fremstilling af struktur overflader på diverse 
Sikafloor® EP og PU belægninger m.m. 

Emballagestørrelse: 1 kg.
Holdbarhed: 24 mdr. 

Varenr.: 9494

Sika®-Stellmittel T

Sikafloor®-280

3-komponent epoxy mørtel
Sikafloor®-280 er en 3-komponent epoxy mørtel, 
som består af en epoxy primer og kvartssand 
med en maksimum kornstørrelse på 1.2 mm. 
Sikafloor®-280 har en meget høj slid- og 
slagstyrke, har høj vedhæftning og sikrer en 
effektiv og hurtig udførelse.  

Emballagestørrelse: 10 kg, (A+B). sand (C)
Holdbarhed: 24 mdr. 

Varenr.: 9496

Rensevæske 
Sika® Colma-Rensevæske er et opløsningsmid-
del, specielt udviklet til forbehandling af 
limoverflader og rensning af værktøj og udstyr. 
Sika® Colma-Rensevæske er fremstillet i 
overensstemmelse med ISO 9001 og 14001 
Kvalitets- og miljøstyringssystemer samt 
Responsible Care programmet. 

Emballagestørrelse: 1 kg. 
Holdbarhed: 24 mdr. 

Varenr.: 9495

Sika® Colma-Rensevæske

Ovntørret kvartssand, kornstørrelse: 
0,08-0,2 mm

Emballagestørrelse: 25 kg. 

Varenr.: 9492

S I K A  T I L B E H Ø R
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Vådlim der anvendes til limning af de fleste typer linoleum på sugende underlag. 
Kort eller ingen ventetid samt hurtigt afbindende limfuge.  

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 82 %                                                                                       
Emballagestørrelse: 10 liter

Varenr.: 9300
Enhed pr. palle: 44 stk. 
 

Vådlim der anvendes til limning af de fleste typer linoleum på sugende 
underlag. Ekstra aggressivt hug, der giver optimal sikkerhed ved limning af 
levende belægninger. Kort eller ingen ventetid samt hurtigt afbindende 
limfuge. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 80 %                                                                                                                                        
Emballagestørrelse: 10 liter
 
Varenr.: 9302 
Enhed pr. palle: 44 stk.

CascoProff 

Hurtig dispersionsbaseret gulv-og væglim med et stærkt hug og lang monteringstid. 
Anvendes til de fleste typer vinyl. Kan anvendes på sugende og ikke sugende 
underlag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter, hæftlimning ca. 20-90 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 72 %                                                                                                                                                
Emballagestørrelse: 10 liter
 
Varenr.: 9306 
Enhed pr. palle: 44 stk.

CascoProff Extra

Gulvlim der kan anvendes til de fleste typer pvc,  tekstil, homogen vinyl samt vinyl 
med bagside. Kan også anvendes til polyolefine belægninger med primet 
bagside.

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter,  
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 73 %                                                                                                                                                
Emballagestørrelse: 10 liter

Varenr.: 9303
Enhed pr. palle: 44 stk.

Vådlim der anvendes til limning af linoleum på sugende 
underlag. Kan anvendes i områder med tung belastning. 
Godt hug og virkelig god vedhæftning. Kan også anvendes  
til tekstile belægninger. 

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-25 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 81 %                                                                                       
Emballagestørrelse: 10 liter
 
Varenr.: 9301
Enhed pr. palle: 44 stk.

CascoLin Plus

LinoTex CascoLin Extra

C A S C O  L I M
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Tæppelim  der anvendes til limning af svære tekstile 
belægninger samt nålefilt. Anvendes på sugende og tætte 
underlag. Har et  godt hug og en lang monteringstid.

Forbrug: 2-4 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 77 %                                                                                                                                               
Emballagestørrelse: 10 liter
 
Varenr.: 9304
Enhed pr. palle: 44 stk.

Vandbaseret fixeringslim, der anvendes til tæppefliser. 
Limen har ’tape’ effekt, hvilket betyder at fliserne ikke 
skrider og gør fremtidig udskiftning nemmere. Tynd 
konsistens, der er klar til brug. 

Forbrug: Jævn bagside 10-20 m2/liter, ujævn bagside 
5-10 m²/liter 
Tørretid: Ca. 1 time 
Monteringstid: Ca. 1-3 timer 
Tørstofindhold: Ca. 48 %
Emballagestørrelse: 10 liter 
 
Varenr.: 9371 
Enhed pr. palle: 44 stk.

Hurtighærdende og elastisk parketlim uden indhold 
af vand. Lyddæmpende egenskaber samt 
fugtisolerende op til 85 % RF. Alkali resistent. 

Forbrug: 1-2 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 100 % 
RF i underlag: Max. 85 % ved 1 m²/liter                                                                               
Emballagestørrelse: 4,2 liter (poser) og 10 liter
 
Varenr.: 9312 
Enhed pr. palle: 44 stk.

Parkett Elastic Plus

Meget hurtig gulvlim med et virkelig aggressivt hug og 
maksimal monteringstid. Velegnet til de fleste typer vinyl- 
og tekstile belægninger samt små vanskelige områder. 
Kan varmeaktiveres.  

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter, hæftlimning 
ca. 30-80 minutter. Varmeaktiveres i op til ca. 240 min. 
Tørstofindhold: Ca. 78 %                                                                                                                                                
 Emballagestørrelse: 10 liter 
 
Varenr.: 9310 
Enhed pr. palle: 44 stk.

CascoProff HighTackCascoProff TapeFixCascoProff Textile

C A S C O  L I M
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2-komponent vandfast polyurethanlim til gummi-
belægninger
Anvendes med hærder 1821 til limning af gummibelæg-
ninger, hvor der forekommer høj belastning. 2-komponent 
vandfast polyuretanlim, der anvendes til gummibelægning-
er. Anvendes i miljøer med  høj belastning eller hvor kemisk 
resistens kræves. Hård limfuge, der giver høj limstyrke. Kan 
anvendes inde og ude. 

Forbrug: 0,5-1 m2/liter 
Monteringstid: 0-60 minutter
Emballagestørrelse: 7 kg.
Tørstofindhold: 100%

Varenr.: 9373
Enhed pr. palle: 44 stk.

Dispersionsbaseret gulvlim til limning af ledende 
belægninger af linoleum, vinyl, tæpper og gummi på 
sugende underlag. Afledningsmodstand i henhold til DIN 
14 259, <3 x 105 ohm.                                               
*Klinge til linoleum og vinyl medfølger.

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 77 %
Emballagestørrelse: 10 liter

Varenr.: 9374
Enhed pr. palle: 44 stk.

Universal våd- og hæftlim til gulv- og vægmaterialer. 
Anvendes til montering af de fleste typer pvc, linoleum, LVT, 
textil, homogen vinyl samt vinyl med bagside og over 0,6 mm 
vinyllag. 

Forbrug: 3-6 m2/liter 
Monteringstid: Vådlimning ca. 0-30 minutter, 
hæftlimning ca. 30-60 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 62 %
Emballagestørrelse: 1 og 3 liter 

Varenr.:
9370 - 1 kg
9370/3 - 3 kg

CascoFlexCascoProff ConductiveCascoThan 2K

C A S C O  L I M
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Dispersionsbaseret gulvlim specielt udviklet til 
gummi. Anvendes til gummifliser og baner både 
homogene og med planslebet bagside. Kun til 
indendørs brug. I miljøer med høj belastning og 
hvor kemisk resistens er krævet anvendes i 
stedet CascoThan 2K.

Forbrug: 3-3,5 m2/liter 
Monteringstid : Vådlimning ca. 0-20 minutter 
Tørstofindhold: Ca. 75 %
Emballagestørrelse: 10 liter

Varenr.: 9372
Enhed pr. palle: 44 stk.

Gummilim
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EF

Gipsbaseret og fiberforstærket gulv- 
spartelmasse 
APF er en fiberforstærket og selvnivellerende 
gipsbaseret gulvspartelmasse. APF er specielt 
velegnet til spartling af trægulve og svage underlag. 
Ved anvendelse på forskelligt arbejdende underlag 
anvendes APF sammen med armeringsnettet 
RENOTEX. Kombinationen anvendes for at give 
ekstra forstærkning og undgå revnedannelse. 

Lagtykkelse: 3-30 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 3 mm                                           
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9402
Enhed pr. palle: 42 stk.

Standfast og hurtighærdende repara-
tionsspartelmasse 
EF er en støvreduceret universal/kombi-filler til 
udfyldning, reparation, faldopbygning og 
afretning på de fleste underlag indendørs 
inden montering af gulvbelægning. Produktet 
er hurtigt klar til belægning. Ved tykkere lag 
(20-50 mm) blandes produktet med sand. 

Lagtykkelse: 1-20 mm (20-50 ved tilsætning 
af sand) 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 2 timer                                                                                                                               
Emballagestørrelse: 15 kg

Varenr.: 9414
Enhed pr. palle: 64 stk.

APFAP

Gipsbaseret gulvspartelmasse 
AP er en støvreduceret og gipsbaseret 
gulvspartelmasse med fine selvnivellerende 
egenskaber. AP er spændingsfri og er 
særlig velegnet til svage og ustabile 
områder. Anvendes indendørs til afretning 
og fuldspartling på gulve, hvor der senere 
skal monteres gulvbelægning.
 
Lagtykkelse: 1-30 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 3 mm 
Emballagestørrelse: 25 kg  
                 
Varenr.: 9400
Enhed pr. palle: 42 stk.

Standfast og primerfri gipsbaseret 
gulvspartelmasse 
AST er en primerfri, støvreduceret og 
gipsbaseret standfast gulvspartelmasse. 
Anvendes indendørs til opretning og 
reparation af revner og lunker før eller efter 
finspartling med gipsbaserede spartel- 
masser på underlag af cement, gips og træ. 
Er spændingsfri og giver en flot finish. 

Lagtykkelse: 0-5 mm 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 12  timer ved 5 mm                                                                                                                         
Emballagestørrelse: 15 kg

Varenr.: 9416
Enhed pr. palle: 64 stk.

≈  
2 t

Standfast og primerfri gulvspartelmasse 
FIN er en støvreduceret og hurtighærdende 
standfast finspartelmasse.  FIN er primerfri på 
normalt sugende underlag og økonomisk 
grundet det lave forbrug. Den fleksible 
konsistens gør den nem at påføre og giver 
en flot og glat finish.  Anvendes indendørs 
til opretning og reparation på de fleste 
underlag. 

Lagtykkelse: 1-5 mm (lokalt op til 20 mm) 
Gangbar: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Ca. 3 timer                                                                                                                                      
Emballagestørrelse: 15 kg

Varenr.: 9417
Enhed pr. palle: 64 stk.

FINRR ≈  
3 t

C A S C O  S P A R T E L M A S S E

AST

≈  
4 t

Standfast  reparationsspartelmasse 
RR er en standfast reparationsspartelmasse, 
der anvendes til opretning  og reparation af de 
fleste underlag inden montering af gulvbelæg-
ning. Har en høj tryk- og bøjningsstyrke og fine 
arbejds egenskaber. Ved tykkere lag (10-50 
mm) blandes produktet med sand. Kan 
anvendes som underlag til Sikafloor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm (10-50 ved  
tilsætning af sand) 
Gangbar: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Ca. 4 timer                                             
Emballagestørrelse: 15 kg

Varenr.: 9415
Enhed pr. palle: 64 stk.

161

https://kelas.dk/casco-schoenox/1224-ap-gipsbaseret-gulvspartelmasse.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1225-apf-gipsbaseret-og-fiberforstaerket-gulvspartelmasse.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1226-ast-standfast-og-primerfri-gipsbaseret-gulvspartelmasse.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1227-ef-standfast-og-hurtighaerdende-reparationsspartelmasse.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1228-rr-standfast-reparationsspartelmasse.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1229-fin-standfast-og-primerfri-gulvspartelmasse.html


Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk  Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk

Gulvspartelmasse, der kan stå alene 
DSP  er en vandresistent lysegrå gulvspartelmasse 
til betongulve.  DSP kan anvendes ude og inde 
og kræver ikke yderligere belægning. Kan bl.a. 
anvendes på betongulve, i garager, i kældre, på 
altaner samt til industrigulve. Til områder med 
meget høj belastning eller hvis man ønsker et 
ensartet udseende skal overfladen behandles. 

Lagtykkelse: 3-15 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 5 mm                                               
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9407
Enhed pr. palle: 42 stk.

DSP

Gulvspartelmasse med god flydeevne 
SP-X  er en støvreduceret gulvspartelmasse med 
virkelig gode selvnivellerende egenskaber. 
Produktet er 90 % støvreduceret ved blanding, 
hvilket gør den velegnet til områder, hvor andet 
arbejde fortsætter mens renoveringen står på. 
Har en høj tryk- og bøjningsstyrke, der gør den 
velegnet til offentligt miljø. Anvendes på gulve, 
hvor der senere skal monteres gulvbelægning. 
Kan anvendes som underlag til Sikafloor® 
produkter.

Lagtykkelse: 0,5-25 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 16 timer ved 10 mm                                                                                                                         
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9406
Enhed pr. palle: 42 stk.

SP-X

Fin selvnivellerende gulvspartelmasse 
ZM  er en cementbaseret selvnivellerende 
gulvspartelmasse med rigtig gode 
flydeegenskaber. Anvendes på underlag af 
beton, betonpudslag, betondæk o.lign. inden 
montering af gulvbelægning. Kan anvendes 
som underlag til Sikafloor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 2 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer ved 5 mm                                                               
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9408 
Enhed pr. palle: 42 stk.

ZM

Ekstrem hurtig gulvspartelmasse 
ZM RAPID er en ekstrem hurtighærdende og 
selvnivellerende gulvspartelmasse. På de fleste 
underlag er den klar til belægning efter kun 1,5-2 
timer. Rigtig god sammen med gulvvarmesystemer 
grundet den høje trykstyrke og den gode flyde- 
evne. Meget velegnet til pumpning. Kan anvendes 
som underlag til Sikafloor® produkter.

Lagtykkelse: 1-10 mm 
Gangbar: Ca. 1 time 
Belægningsklar: Ca. 1,5-2 timer ved 10 mm 
og efter ca. 12 timer ved mere fugtfølsomme 
belægninger som fx parket 
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9410
Enhed pr. palle: 42 stk.

ZM rapid ≈  
1,5-2 t

C A S C O  S P A R T E L M A S S E

FC

Hurtig selvnivellerende gulvspartelmasse 
FC er en hurtighærdende, fin og selvnivellerende 
gulvspartelmasse, der er belægnings -klar på ét 
’gulvlæggerdøgn’. Anvendes til fin nivellering  på 
underlag af beton, betonpudslag, betondæk 
o.lign. inden montering af gulvbelægning. 

Lagtykkelse: 1-8 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 16 timer ved 5 mm  
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9413
Enhed pr. palle: 42 stk.

Hurtighærdende afretningsmasse - 
unik til opbygning af fald Anvendes 
indendørs på de fleste underlag til afretning 
samt faldopbygning. SCHÖNOX CLS kan 
tillige anvendes til indstøbning af 
varmekabler samt reparation af huller og 
lunker.

Lagtykkelse: 5-70 mm                                                
Gangbar: Ca, 90 min.                                                            
Belægningsklar: Ca. 1-3 døgn  
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9420
Enhed pr. palle: 42 stk.

CLS ≈  
3 t
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S C H Ö N O X  S P A R T E L M A S S E

Fiberforstærket tyndpuds
SCHÖNOX TXF er en fiberforstærket cementbaseret tyndpuds, der 
anvendes til afretning og fuldspartling på råbeton, betondæk m.m.  
Har fine selvnivellerende egenskaber og anvendes indendørs på gulve, 
hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Fiberforstærkningen 
mindsker risikoen for krympning. 

Lagtykkelse: 3-40 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer <10 mm
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9419
Enhed pr. palle: 42 stk.

TXF

Pumpbar selvnivellerende tyndpuds 
SCHÖNOX US er en cementbaseret tyndpuds, der anvendes til afretning 
og fuldspartling på råbeton, betondæk m.m. Den har selvninvellerende 
egenskaber og anvendes ude og inde på gulve, hvor der senere skal 
monteres gulvbelægning. Er specielt udviklet til gulve med gulvvarme  
og områder med midlertidig eller permanent vandbelastning. 

Lagtykkelse: 3-40 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer <10 mm
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9418
Enhed pr. palle: 42 stk.

US

Selvnivellerende og fiberforstærket cementbaseret  
gulvspartelmasse                       
SCHÖNOX ZMF er en selvninvellerende cementbaseret spartelmasse, 
der anvedes til spartling af alle underlag. Kan bl.a. anvendes indendørs 
til afretning og fuldspartling af gulve i lagtykkelser fra 3-20 mm. Den er 
spændingsfri, og kan udlægges ved pumpning. Den har fine 
arbejdsegenskaber. 

Lagtykkelse: 3-20 mm 
Gangbar: Ca. 3 timer 
Belægningsklar: Ca. 24 timer <5 mm                                                               
Emballagestørrelse: 25 kg

Varenr.: 9412
Enhed pr. palle: 42 stk.

ZMF

163

https://kelas.dk/casco-schoenox/1237-zmf.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1238-us-pumpbar-selvnivellerende-tyndpuds.html
https://kelas.dk/casco-schoenox/1240-txf.html


Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk  Kelas Produktkatalog - Tlf. +45 3630 1660 - Fax. +45 3630 6344 - E-mail: kelas@kelas.dk - www.kelasnet.dk

S Y N T E K O

Synteko HARDWAX OIL
Gulvolie uden opløsningsmidler og med en virkelig god rækkeevne. 
Olien er ekstremt lugtsvag og anbefales til behandling af nyslebne eller 
forolierede trægulve i hårdt belastede områder. Kan tillige anvendes til 
trapper, bænke m.m. Olien er utrolig nem at påføre, meget langtræk-
kende og anbefales på industriarealer eller områder med høj slitage. 
Rækker ca. 3 gange længere end andre gulvolier.
  
Rækkeevne: 15-60 m2/liter 
Tørretid: 16 timer 
Holdbarhed: 24 mdr.
Emballagestørelse: 5 Ltr 

Varenr.: 9511

Drøj og lugtsvag vedligeholdelsesolie, der anvendes til periodisk 
vedligeholdelse af gulve behandlet med NATURAL. 

Rækkeevne: 15-100 m2/liter 
Tørretid: 2-4 timer 
Holdbarhed: 24 mdr. 
Emballagestørelse: 1 Ltr 

Varenr.: 9514

Gulvsæbe der anvendes til regelmæssig rengøring.

pH: ca. 9 
Holdbarhed: 36 mdr.
Emballagestørelse: 1 Ltr 

Varenr.: 9516

Opløsningsmiddelfri hardwax olie til alle typer af områder med hård 
belastning. Olien er baseret på genanvendelige vegetabilske råvarer, 
der gør gulvene endnu mere resistente overfor slid, væsker m.m. 
Produktet er certificeret ”anti-slip class R10 iht. DIN 51130”. Systemet 
kan anvendes på dag 1 - påfør dog i dag og tag i gulvet forsigtigt i brug 
i morgen. 

Rækkeevne: 15-60 m2/liter 
Tørretid: 12 timer 
Holdbarhed: 36 mdr.
Emballagestørelse: 5 Ltr 

Varenr.: 9513

Synteko NATURAL

Synteko RE-COVER Synteko SOAP
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1-komponent, akrylbaseret træspartelmasse. 
Wood Filler er færdigblandet og anvendes til 
fuldspartling på træ- og parketgulve for at lukke 
revner inden behandling med lak eller olie. Er 
hurtigtørrende og har et meget lille svind.  

Rækkeevne: 8 m²/ltr.
Tørretid: 20-30 minutter
Holdbarhed:  12 mdr. 
Emballagestørelse: 5 kg

Varenr.:
9060 - Mørk træ/Exotic
9061 - Ask/Light wood
9062 - Eg/White oak

1-komponent vandbaseret grundlak, der 
anvendes på renslebne træ- og korkgulve 
inden toplakering med Synteko vandbaserede 
gulvlakker. Det er en hurtigtørrende lak med 
lang åbentid. Mindsker risikoen for misfarvning, 
giver minimal fiberrejsning og er nem at 
mellemslibe. 

Rækkeevne: 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. strygning
Holdbarhed: 12 mdr. 
Emballagestørelse: 10 ltr

Varenr.: 9510

Synteko BASIC

1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes 
til parket- og trægulve samt naturkork. Giver en 
hårdere og mere slidstærk overflade end BASIC. 

Rækkeevne: 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. strygning
Holdbarhed: 12 mdr. 
Emballagestørelse: 10 ltr

Varenr.: 9512

Synteko PRO 18

1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes 
til parket- og trægulve samt naturkork. Giver en 
slidstærk overflade og en god modstandsevne 
over for friktionsmærker. 
 
Rækkeevne: 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. strygning
Holdbarhed: 12 mdr. 
Emballagestørelse: 10 ltr

Varenr.: 9510

1-komponent vandbaseret ekstra mat gulvlak til områder med 
normal slitage. Anvendes på gulve med normal slitage, både til 
behandling fra trærent og som genbehandling af parket- og 
trægulve samt naturkork. Giver en hård, slidstærk og super mat 
overflade. God styrke mod friktionsmærker. Top 5 er nem at påføre 
og har en god fyldeevne. 

Rækkeevne: 8-15 m²/ltr.   
Tørretid: 4-6 timer                                                       
Emballagestørrelse: 25 kg
Holdbarhed: 12 mdr.
Emballagestørelse: 5 ltr

Varenr.: 9517

Synteko TOP 5

Synteko WOOD FILLER Synteko SEALMASTER

S Y N T E K O
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