
UZIN. The fl oor belongs to you.

UZIN KE 2000 S NIEUW. 
TIJD BESPAREN MET ZEER 

EMISSIE-ARME PVC-EN RUBBERLIJM.

Verbeterde 

Kwaliteit

Voor halfnatte, droge en contactverlijming



Sneller werken. Veelzijdige toepassing. Minder emissie. 

Beter voor uw gezondheid én die van uw opdrachtgever !

Tijd besparen.
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Wachttijd Inlegtijd UZIN KE 2000 S OUD

Wachttijd Inlegtijd Vergelijkbare lijmsoorten

Wachttijd Inlegtijd UZIN KE 2000 S NIEUW

Kortere wachttijd, waardoor 

de bedekking eerder geplaatst 

kan worden en er in het totale 

proces tijd bespaard wordt. Universele PVC- en rubberlijm

Zeer emissie-arm, dus een 

gegarandeerde bijdrage aan 

een gezonder woonklimaat. 

Ook geschikt voor tapijt, 

soepel naaldvilt of geweven 

tapijt, PVC-stroken en linoleum. 

Dankzij de nieuwe receptuur van UZIN KE 2000 S wordt de wachttijd verkort, waardoor u in het totale proces tijd be-

spaart ! Omdat u eerder kunt inleggen wordt de lijm beter verdeeld over het oppervlak, waardoor het gelegde oppervlak 

een gladder en rustiger aanzien krijgt. 

PVC-stroken in op een geschuurde egalisatielaag 

(UZIN KR 410) vertanding A5, bij 20 °C 

en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %. 
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Als u één van de vele stoffeerders bent die al jaren met UZIN 

KE 2000 S werkt, dan weet u dat deze universele PVC- en 

rubber lijm bijzonder prettig is in het gebruik. De lijm verstrijkt 

gemakkelijk, heeft een gunstige opentijd en een laag verbruik. 

Als een van de weinige PVC-lijmen is UZIN KE 2000 S geschikt 

voor zowel halfnatte, droge als voor contactverlijming. In de 

verbeterde kwaliteit vindt u al deze eigenschappen terug. 

In de nieuwe receptuur zijn een aantal verbeteringen doorge-

voerd. De nieuwe lijm is bijvoorbeeld geurneutraal. Daarnaast 

mag de verbeterde UZIN KE 2000 S het EC 1 plus label en het 

milieukeur merk „der Blaue Engel” dragen. Dit betekent dat de 

lijm zeer emissie-arm genoemd mag worden. Bovendien heeft 

UZIN KE 2000 S lijm een kortere wachttijd, waardoor u sneller 

kunt werken. 

Gezondheid & duurzaamheid

„Gezond werken” is voor ons allemaal een belangrijk thema. Daarom dragen 

veel producten uit het UZIN-programma het EC 1 of het EC 1 plus keurmerk 

(zeer emissie-arm). 

Ook de verpakking kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere leefomgeving. 

Unipro levert onder de naam „Cube it Simple” een duurzaam verpakkingsconcept 

voor diverse soorten UZIN lijm. Een recycle bare kartonnen verpakking als alternatief 

voor de traditionele ronde kunststof emmer. De verbeterde UZIN KE 2000 S is zowel 

in emmer als in Cube verkrijgbaar. Meer informatie ? Kijk op www.uzin.nl

De beste 

voor PVC !


