
 

Kleurenconcentraat 

 

 

PALLMANN PU INKLEURPASTA 

Toepassingsgebied: 

Pallmann PU inkleurpasta is een inkleurpasta op PU-basis voor 
het inkleuren van de Pallmann P8, P9 en P11 . 

 

Producteigenschappen/voordelen: 

 

• Watervrij 
• Oplosmiddelvrij 
• Voldoet aan VOS-regelgeving 
• Gemakkelijk doseerbaar 
• Minder kleurafwijking tussen  

lijm en parket 
• GISCODE RU 1/Oplosmiddelvrij 

Technische gegevens:

Verpakking:  Plastic fles a 700 gram (0,5 ltr.) 
Houdbaarheid:  12 maanden 
Kleur:   Donkerbruin, rood/bruin, grijs 
Verbruik:  ca. 1 % op lijm 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeid en milieubescherming: 
Giscode RU1- Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar.  
 
 
Afval: 
 
Produktresten op de juiste manier afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Resterende 
schraapschone en lekvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgehard 
materiaal of materiaal dat niet voldoende is uitgehard afvoeren als gevaarlijk afval. 
Verpakkingen met uitgehard materiaal kan als normaal bouwafval worden afgevoerd. 
 
Deze gegeven berusten op onze ervaringen en nauwkeurige onderzoekingen. Omdat wij echter 
niet bekent zijn met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden 
verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke 
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten 
uitgesloten. 
 
 
 
Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit 
product hun geldigheid. Raadpleeg voor de juiste verwerkingsvoorschriften de actuele 
documentatiebladen op www.unipro.nl        

 Inkleurpasta op PU-basis voor het donker inkleuren van PU-lijm 

Verwerking: 

Pallmann P8/P9/P11 

De inhoud van de Component B volledig in de emmer 
van component A gieten. De componenten minimaal 
2 minuten grondig mengen met een boormaschine 
met een spiraalmenger totdat een sliertenvrije, 
homogene massa is verkregen. 

 

Pallmann PU Inkleurpasta 

De top van het spuitblad afsnijden. De Pallmann    
PU-Inkleurpasta toevoegen tot de gewenste kleur (ca. 
1% van de setgrootte) en opnieuw minimaal 2 
minuten grondig mengen. Let top: Nooit meer dan     
3 % toevoegen! 

 

Belangrijk: 
• Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke 

verpakking op een koele, droge en vorstvrije 
plaats, het beste opslag tussen 10-20 °C. 12 
maanden houdbaar.  

• Het beste verwerkbaar tussen 18-25 °C, 
minimale ondergrondtemperatuur 15 °C, 
relatieve vochtigheid tussen de 35-65 %. Lage 
temperaturen verlengen, hoge temperaturen 
verkorten de potlife, inlegtijd en uithardingtijd. 

• Fles na gebruik zeer goed sluiten 
• Let op: Te zeer gedroogd parket kan bij hogere 

luchtvochtigheden uitzetten en bij verlijming tot 
schades leiden. 

• Alleen voor laminaatvloeren geschikt indien de  
fabrikant  dit vrijgegeven heeft. 
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