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SZANOWNI
PAŃSTWO
Od korzeni do korony – taka idea przyświeca markom PALLMANN
i UZIN. To hasło doskonale obrazuje nasze podejście do podłóg drewnianych i ich twórców. Nasze profesjonalne produkty do
układania i zabezpieczania parkietów są do siebie idealnie dopasowane, tworząc systemy, które gwarantują oczekiwany rezultat.
W naszej ofercie znajdują się zarówno produkty do przygotowania podłoża, kleje, maszyny, jak i środki do zabezpieczania,
czyszczenia oraz pielęgnacji parkietów.
Ponad 200-letnie doświadczenie oraz wnikliwa obserwacja zmieniających się trendów i potrzeb rynku skutkują innowacyjnymi
produktami i rozwiązaniami systemowymi.
Dbałość o jakość produktów i obsługi czyni z marek PALLMANN
i UZIN najlepszych partnerów dla parkieciarzy. Współpraca z naszą firmą wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak kompetentne doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji
czy gwarancje na cały zastosowany system naszych produktów.
Cieszmy się, że możemy wspierać Cię podczas pracy
i towarzyszyć Ci w drodze do sukcesu. Dziękujemy za zaufanie!
Z wyrazami szacunku

Grzegorz Popik
Prezes Zarządu Uzin Polska
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Doradztwo techniczne
Maszyny i narzędzia
Pielęgnacja i czyszczenie
Zabezpieczenie podłóg
drewnianych

PARKIET
Doradztwo techniczne
Klejenie
Szpachlowanie
Gruntowanie

Kompetencje w dziedzinie
podłóg drewnianych PALLMANN & UZIN
1. Pomoc techniczna
PALLMANN gwarantuje pomoc dla wykonawców podłóg drewnianych. Nasze doświadczenie oraz produkty
gwarantują perfekcyjny rezultat Twojej pracy.
Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia praktycznego.

4. Instalacja podłóg
Nasze kleje do podłóg drewnianych spełniają najwyższe współczesne standardy. Charakteryzują się dużą
wytrzymałością spoiny, optymalnym czasem pracy oraz
zachowują swoje parametry w całym cyklu użytkowym
podłogi.

2. Pielęgnacja oraz czyszczenie
Możesz podziwiać drewniane podłogi, ale ich funkcja
użytkowa wiąże się ze sprostaniem codziennym obciążeniom. Mamy odpowiednie środki do pielęgnacji oraz
czyszczenia, tak aby Twoja podłoga służyła Ci przez kolejne lata. Niezależnie czy wybierzesz lakier, czy też olej,
mamy sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

5. Przygotowanie podłoża
Idealna podłoga wymaga idealnego podłoża. Dysponujemy kompleksową ofertą wszystkiego co niezbędne,
aby przygotować równe oraz nośne podłoże pod piękną drewnianą podłogę, niezależnie od jej formatu czy też
rodzaju.

3. Perfekcyjny efekt powierzchni
Jesteśmy pionierem innowacji w dziedzinie nowoczesnych środków do zabezpieczania podłóg drewnianych.
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6. Maszyny i akcesoria
Seria szlifierek PALLMANN bazuje na sprawdzonej technologii firmy Frank. Mamy wszystko co jest konieczne
w pracy parkieciarza.

Twoje korzyści
Doświadczenie firm PALLMANN oraz UZIN
to wiele korzyści w Twojej pracy:
+ Kompetentna porada terenowych doradców technicznych w zakresie
przygotowania podłoża, klejenia oraz wykończenia powierzchni
+ Wszystkie produkty od jednego dostawcy
+ W pełni kompatybilne systemy Uzin – Pallmann
+ Gwarancja na kompleksowy system
+ Najwyższy standard na każdym poziomie podłogi
+ Niemiecka jakość
+ Szkolenia dla parkieciarzy
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SILNY SYSTEM
W przypadku dużych elementów oraz wymagających gatunków drewna, konieczne jest przygotowanie podłoża o ponadstandardowych parametrach. Odpowiednie wzmocnienie oraz izolacja przed wilgocią gwarantują bezproblemową instalację i użytkowanie. Czy to w kwestii kleju, czy lakierów, ten system nie uznaje
kompromisów. Najwyższej jakości produkty na każdym etapie. To coś więcej niż system. To obietnica!
MASA WYRÓWNUJĄCA
POD PARKIET NC 174
+ Doskonała rozlewność
+ Gładka powierzchnia
+ Do 10% mniejsze zużycie kleju
+ Wysoka chłonność
+ Wysoka wytrzymałość
+ GISCODE ZP 1 EC1
+ Do zastosowania wewnątrz 		
pomieszczeń

EPOKSYDOWA ŻYWICA
ODCINAJĄCA PE 460

KLEJ MK 200

PODKŁAD KOLORYZUJĄCY
PALL X 333 COLOR

LAKIER NAWIERZCHNIOWY
PALL-X GOLD 98

+ Do wzmocnienia

+	Zachowuje kształt zębów
szpachli

+ Łatwy do nakładania

+ Dwuskładnikowy, najwyższe
parametry wytrzymałościowe

niestabilnych podłoży

+ Doskonałe właściwości
wypełniające

+ Szybkie wiązanie
początkowe

+ Do odcinania wilgotności

+ Klej twardo elastyczny
wg ISO 17 178

+ Możliwość dalszych prac

+ Łatwo usuwalne
zabrudzenia z powierzchni
lakierowanej

+ GISCODE RE 1

+ Bez rozpuszczalników

szczątkowej do poziomu
5% CM
już po 8 godzinach

– nie zawiera
rozpuszczalników

+ Zachowanie naturalnej
struktury drewna

+ Doskonała rozlewność
+ Szybkie schnięcie

+ Indywidualna regulacja
poziomu wybarwienia

+ Różne poziomy połysku

+ Możliwość pokrywania
olejami oraz lakierami

+ Bezpieczny w pracy
i użytkowaniu

+ Spełnia wysokie
wymagania ekologiczne

+ Odporność na działanie
chemikaliów domowych

+ Rezultat podłogi olejowanej
pod lakierem

+ Zalecany do sal sportowych

+ EMICODE EC1 PLUS

+ Nadaje się do obiektów
publicznych

– bardzo niska emisyjność

Praca bez przestojów
WZMACNIANIE PODŁOŻA I ODCIĘCIE WILGOCI
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej przeznaczony do uszczelniania bardzo wilgotnych podłoży

+ Pod masy szpachlowe
oraz zaprawy
+ Do odcinania wilgoci w zakresie
do 5% CM
+ Do wzmacniania niestabilnych
podłoży jastrychowych
+ Do izolowania wilgotności szczątkowej

6
6

Produkty uzupełniające
PIELĘGNACJA PARKIETU
Emulsja na bazie wodnej przeznaczona do pierwszej
konserwacji i bieżącej pielęgnacji.
Dzięki odpornej na brud powłoce, poprawia
wygląd lakierowanej powierzchni, wydłużając
jej żywotność.
Nadaje się szczególnie do:
+
+
+
+

podłóg lakierowanych
podłóg LVT oraz PVC
możliwość nałożenia jako koncentrat
odświeżenia powierzchni lakieru

Przekrój podłogi
Przekrój systemu warstwa po warstwie
PALL-X 98 GOLD A/B
PALL-X 333 COLOR
PALL-X KITT
Podłoga drewniana
Klej do parkietu
UZIN MK 200
Masa pod parkiet
UZIN NC 174
Środek gruntujący
UZIN PE 360 PLUS
7
7

TURBO SYSTEM
Szybkość pracy jest ważnym czynnikiem. Każdy z tego zdaje sobie sprawę. TURBO SYSTEM jest naszą
najszybszą drogą do celu. Szybki montaż podłogi z drewna, z klejeniem oraz wykończeniem, już nie jest
problemem. Dzięki krótkim czasom utwardzenia, możesz liczyć na bezpieczną podstawę.
Bez ryzyka przykrych niespodzianek; ta droga doprowadzi Cię do tego, co obiecuje.

ŚRODEK GRUNTUJĄCY
UZIN PE 414 Turbo

KLEJ
UZIN MK 92 S

LAKIER PODKŁADOWY
PALL-X 325

LAKIER NAWIERZCHNIOWY
PALL-X 96

+ Szybkie schnięcie

+ Bez rozpuszczalników
+ Uniwersalne zastosowanie

+ Jednorodna kolorystyka
powierzchni

+ Doskonała rozpływność

+ Dobra rozpływność
+ Doskonała penetracja

+ Długi czas otwarty

+ Łatwy w użyciu

+ Neutralny zapach

+ EMICODE EC 1R PLUS

+ Doskonała rozpływność

+ Szybkie wysychanie
powierzchni

+ Do użytku
wewnętrznego

+ Szybki system

+ Do nakładania wałkiem
lub szpachlą

+ Bardzo wysoka
odporność mechaniczna

+ Bez rozpuszczalników
+ EMICODE EC 1R PLUS

Praca bez przestojów
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+ Bardzo niska emisyjność

+ Odporność na ślinę
i pot wg DIN EN 71-3
+ Współczynnik poślizgu R9

Produkty uzupełniające

Środek do szpachlowania
podłóg drewnianych
PALL-X KITT

PALLMANN CLEAN & GO

+ Środek do szpachlowania podłóg
na bazie wodnej
+ Dzięki dobrej konsystencji zmniejszone
ryzyko zapadania się wypełnień
+ Gotowy do użycia
+ Nie zakleja papieru ściernego
+ Do wielu gatunków drewna
+ Zachowuje kolorystykę drewna
+ Ekologiczny oraz szybkoschnący

Duże obroty na małej przestrzeni. Dla wsparcia sprzedaży zestawu czyszczącego oferujemy regał z reklamą, który przyciąga uwagę
i jest gotowy do ustawienia w Państwa salonie sprzedaży.

Do codziennej, szybkiej pielęgnacji

Przekrój podłogi
Przekrój systemu warstwa po warstwie
PALL-X 96
PALL-X 325
PALL-X KITT
Podłoga drewniana
Klej UZIN MK 92 S
UZIN NC 170 LevelStar
9
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SYSTEM NATURA
Drewno jest produktem naturalnym i takim ma pozostać. Kombinacja olejowosku MAGIC OIL 2K zachowuje
naturalne piękno drewna, a przy tym posiada powłokę paroprzepuszczalną, przyczyniając się do dobrego
klimatu w pomieszczeniach wydobywając jego walory. SYSTEM NATURA oferuje Ci naturalne rozwiązania od
początku do końca. Twoi klienci pokochają ten kierunek.
MASA WYRÓWNUJĄCA
POD PARKIET UZIN NC 174
+ Doskonała rozlewność
+ Gładka powierzchnia
+ Do 10% mniejsze zużycie kleju
+ Wysoka chłonność
+ Wysoka wytrzymałość
+ GISCODE ZP 1 EC1
+ Do zastosowania wewnątrz 		
pomieszczeń

KLEJ
MK 200

ŚRODEK GRUNTUJĄCY
UZIN PE 260

PALLMANN
MAGIC OIL 2K

+ Zachowuje kształt
zębów szpachli

+ Tworzy powłokę

+ Podkreśla kolor i strukturę drewna

+ Szybkie wiązanie
początkowe

+ Wysoko skoncentrowany

+ Nakładany szpachlą

+ Do użytku
wewnętrznego

+ Szybka możliwość użytkowania

+ Bez rozpuszczalników

+ Łatwa pielęgnacja za pomocą środka Magic Oil Care

+ Klej twardo elastyczny
wg ISO 17 178
+ Łatwo usuwalne
zabrudzania z powierzchni
lakierowanej

+ Wysoka odporność na domowe środki chemiczne
+ GISCODE Ö 10+
+ Odporność na ślinę i pot wg DIN EN 71-3

+ Bez rozpuszczalników

Praca bez przestojów
RENOWACYJNA MATA ZBROJONA
UZIN RR 203
+ Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłoża
+ Zbrojenie włóknami
+ Ekstremalna wytrzymałość na
rozciąganie, ok. 1700 N/mm²
+ Odporna na działanie czynników
alkaicznych
+ Niepalna (klasa ogniowa A1)

10
10

Produkty uzupełniające
PALL X 333 COLOR
+
+
+
+

Łatwy do nakładania
Indywidualna regulacja poziomu wybarwienia
Możliwość pokrywania olejami oraz lakierami
Spełnia wysokie
wymagania ekologiczne
+ GISCODE Ö 10 – olejowosk
bez rozpuszczalników

Przekrój podłogi
Przekrój systemu warstwa po warstwie
MAGIC OIL 2K
PALL-X KITT
Podłoga drewniana
Klej UZIN MK 200
Masa pod parkiet
UZIN NC 174
Środek gruntujący UZIN
PE 360 PLUS
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SYSTEM EKONOMICZNY
Szukasz ekonomicznego i bezpiecznego rozwiązania dla podłóg warstwowych?
W takim przypadku nasz SYSTEM EKONOMICZNY będzie twoim wyborem. Niskie zużycie materiału,
optymalna cena przy dobrej jakości. To wszystko dla Twojej korzyści.

KLEJ
UZIN MK 150

LAKIER PODKŁADOWY
PALL-X 320

LAKIER
PALL-X FUTURE

+ Zachowuje kształt zębów szpachli

+	Ogranicza sklejanie
krawędzi drewna

+ Gotowy do użycia

+ Łatwy w aplikacji

+ Szybkie schnięcie

+ Klej twardo elastyczny wg EN 14 293
+ Łatwo usuwalne zabrudzania z powierzchni lakierowanej
+ Bez rozpuszczalników
+ EMICODE EC1 R PLUS – bardzo niska emisja

Praca bez przestojów
UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY PE 260
MASA NIWELUJĄCA
+ Wyrównanie powierzchni
+ Do 40% mniejsze zużycie kleju
+ Stabilne podłoże

+ Idealny wygląd
powierzchni

+ Łatwy w aplikacji
+ Lakier nie żółknie
+ Dobrze tworzy warstwę

Produkty uzupełniające
PALLMANN CLEAN
Środek do mycia podłóg na bazie wodnej.
Nadaje się do podłóg zabezpieczonych
olejowoskami PALLMANN.
+ Do podłóg olejowanych i woskowanych
+ Do fabrycznie lakierowanych
oraz olejowanych podłóg
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Przekrój podłogi
Przekrój systemu warstwa po warstwie
PALL-X FUTURE
PALL-X 320
PALL-X KITT
Podłoga drewniana
Klej UZIN MK 150
Masa pod podłogi
warstwowe UZIN NC 150
Środek gruntujący
UZIN PE 360 PLUS
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PRZYGOTOWANIE

PODŁOŻA
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻa | Gruntowanie podłoża

Uniwersalny środek gruntujący | UZIN PE 360 PLUS
Gruntowanie chłonnych powierzchni
Grunt dyspersyjny do chłonnych powierzchni, jastrychów oraz betonu
• Krótki czas schnięcia, oszczędność czasu
• Gotowy do użycia
• Poprawia przyczepność, gwarantuje bezpieczeństwo
CZAS SCHNIĘCIA:
• Na podłożach chłonnych:
• Na podłożach słabo chłonnych:

ok. 30 min
60 min

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe
• Na nowych podłożach, np. jastrychach
cementowych, anhydrytowych
• Na suchym betonie
• Na masach szpachlowych

• Wiąże pył znajdujący się na powierzchni
• Bardzo dobrze penetruje podłoże,
tworzy na powierzchni elastyczny film
• Produkt do szybkiego stosowania
• Redukuje chłonność podłoża
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

0736

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

77299

10 kg, CUBE it simple

–

72

65874

5 kg, CUBE it simple

–

128

65873 

1 kg, puszka

12

360

Zużycie

Kolor

80–150 g/m²

mlecznoniebieski
/bezbarwny po
wyschnięciu

Preparat gruntujący na bazie żywic
syntetycznych | UZIN PE 317
Gruntowanie problematycznych podłoży
Szybkoschnący grunt na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do stosowania
na chłonnych, mineralnych podłożach
• Zastępuje gruntowanie podłoża rozcieńczonym klejem
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Przed zastosowaniem klejów do parkietu na bazie
żywic syntetycznych, np. UZIN MK 73
• Na masach szpachlowych pochodzenia mineralnego
• Na jastrychach cementowych i anhydrytowych
• Na jastrychach magnezjowych i ksylolitowych

•
•
•
•
•

Bardzo dobrze penetruje podłoże
Bardzo krótki czas schnięcia
Poprawia przyczepność
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE S1 / Zawiera duże ilości rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

16207

9 kg, kanister

12

50

100–200 g/m²

czerwony
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻa | Gruntowanie podłoża

Dwuskładnikowy grunt uszczelniający na bazie żywicy
epoksydowej | UZIN PE 460 NEW
Pewne odcięcie wilgoci szczątkowej na chłonnych i słabo chłonnych podłożach
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do wilgotnych lub niestabilnych podłoży
• Umożliwia szybkie podjęcie dalszych prac na podłożach cementowych (jastrychy, beton),
redukuje przestoje i ogranicza związane z tym koszty
CZAS SCHNIĘCIA:
• Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac:
• Wytrzymałość końcowa

ok. 8 godz.
3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe, zaprawy pochodzenia
mineralnego
• Do odcinania wilgoci w zakresie do 5 CM-%
• Do wzmocnienia niestabilnych podłoży jastrychowych
• Na wilgotnych, wymagających renowacji podłożach

•
•
•
•

Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża
Zmniejszona emisja zapachu
Wysoka odporność na działanie wody i mrozu
GISCODE RE 1 / Nie zawiera rozpuszczalników

0736

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

11395

A/B 10 kg wiadro

–

30

200–600 g/m²

brązowawy

8466

A/B 5 kg wiadro

–

60

200–600 g/m²

brązowawy

79714

A/B 0,75 kg puszka

–

210

200–600 g/m²

brązowawy

Dwuskładnikowa membrana uszczelniająca | UZIN PE 480
Zastosowanie bez konieczności wcześniejszego badania wilgotności podłoża
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej – przeznaczony do uszczelniania bardzo
wilgotnych podłoży
• Eliminuje potrzebę wielokrotnego badania wilgotności podłoży cementowych
• Ogranicza oczekiwanie na wyschnięcie w przypadku niedawno wykonanych podłoży
CZAS SCHNIĘCIA:
• Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac:
• Wytrzymałość końcowa

12–24 godz.
3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
• Do odcinania ekstremalnie wysokiej wilgoci
szczątkowej w podłożach odpornych na jej działanie
• Do izolowania wilgotności szczątkowej
bez ograniczenia jej wartości maksymalnej

•
•
•
•
•

Najwyższa odporność mechaniczna
Dobre właściwości wypełniające
Idealna przyczepność nawet do mokrej powierzchni
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

17340

A/B 10 kg, puszka

–

30

250–500 g/m²

żółtawy
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | GRUNTOWANIE PODŁOŻA

szybkoschnący 1-składnikowy poliuretanowy
preparat gruntujący | UZIN PE 404
Wzmacnianie jastrychu i zwiększanie przyczepności podłoża
Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod
kleje PU i silanowe
• Stosuje się go jako grunt wzmacniający luźne, słabe, zawierające rysy i drobne pęknięcia podłoża
CZAS SCHNIĘCIA:
• Przed stosowaniem klejów PU
• Przed stosowaniem klejów STP

ok. 2 godz.*
12 godz.*

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do gruntowania podłoża przed zastosowaniem klejów
reaktywnych do podłóg drewnianych
• Na jastrychach cementowych lub anhydrytowych,
betonie itp.
• Do podłóg z wodnym ogrzewaniem podłogowym

•
•
•
•
•

Szybkoschnący
Łatwy w użyciu
Gotowy do bezpośredniego użycia
Nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC 1 R PLUS

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

75419

10 kg, kanister

60

80–150 g/m²

czerwony

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy | UZIN PE 414 Turbo
Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża

Szybkoschnący

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania
pod kleje PU i silanowe
• Produkt jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania, wydajny, bezpieczny w stosowaniu, szybkoschnący
• Do odcięcia wilgoci na podłożach odpornych na jej oddziaływanie, do 4% CM
CZAS SCHNIĘCIA:
• 1 warstwa
• 2 warstwy

ok. 1 godz.*
ok. 12 godz.*

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
• Do gruntowania podłoża przed zastosowaniem
•
klejów reaktywnych do podłóg drewnianych
• Na jastrychach cementowych lub anhydrytowych, •
•
betonie itp.
•
• Na starych podłożach, np. pokrytych silnie
•
przywartymi resztkami klejów
• Przed zastosowaniem mas szpachlowych, po uprzednim posypaniu piaskiem kwarcowym UZIN Perlsand 0.8
Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

41364

12 kg, kanister

60

41365

6 kg, kanister

60

59643

0,9 kg, opakowanie

432 kartony

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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Bardzo szybkoschnący
Płynna konsystencja
Doskonała penetracja podłoża
Neutralny zapach
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Zużycie

Kolor

80–150 g/m²

brązowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Masy naprawcze oraz niwelujące

Jastrych szybkoschnący | UZIN SC 968
Doskonała
podczas
renowacji

Gotowa mieszanka jastrychowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do szybkich renowacji
oraz zastosowań tradycyjnych
• Hydraulicznie wiążąca, gotowa, sucha zaprawa o normalnym czasie wiązania i przyspieszonym czasie
schnięcia
• Dzięki zastosowanej technologii kompensuje skurcz, zachowuje wysoką stabilność wymiarową
oraz charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności i wysoką przewodnością cieplną

C 25
DIN EN 13 813

F5

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Naprawa i renowacja podłoża
• Wykonywanie jastrychów zespolonych o grubości
≥2,0 cm
• Wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej,
pływających o grubości ≥4,0 cm
• Wykonywanie jastrychów na warstwie
wytłumiającej lub izolacji cieplnej
• Wykonywanie jastrychów z ogrzewaniem
podłogowym w pomieszczeniach mieszkalnych 		
i przemysłowych.

• Wymaga tylko wymieszania z wodą
• Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną –
CT-C40-F6 wg normy EN 13813
• Charakteryzuje się doskonałą przewodnością
cieplną
• Szybko uzyskuje gotowość do układania posadzek
• Produkt wodoodporny i mrozoodporny
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

73104 

25 kg, worek

42

ok. 18 kg/m²

1 cm

szary

Szybka, stabilna masa naprawcza | UZIN NC 182 NEW
Szybkoschnąca
także w niskich
temperaturach

Umożliwia szpachlowanie praktycznie „od zera”
Stabilna, bardzo szybko wiążąca cementowa masa wygładzająca o drobnym ziarnie przeznaczona
do stosowania w dowolnym zakresie grubości warstw
• Masa naprawcza do prac parkieciarskich oraz wykładzinowych
• Krótki czas schnięcia – minimalizacja przestojów
• Drobne ziarno masy gwarantuje, iż podłoże nie odwzorowuje się na cienkich wykładzinach

C 30
DIN EN 13 813

F7

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wypełniania dziur i ubytków
• Do miejscowego szpachlowania i wyrównywania
powierzchni
• Na podłożach różnego typu, jako masa naprawcza,
wypełniająca i wygładzająca

• Czas obróbki:		
15 min*
• Możliwość wchodzenia:
po 25 min*
• Gotowość
do układania wykładziny: po 60 min*
• Dobra szlifowalność szpachlowanej powierzchni
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Ograniczona zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)

0736

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

11294

25 kg, worek

42

Zużycie

Kolor

1,5 kg/m²–1 mm
4,5 kg/m²–3 mm

szary

15,0 kg/m²–10 mm

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Masy niwelujące

Masa niwelująca | UZIN NC 150
Idealny wybór pod parkiet warstwowy
Cementowa masa niwelująca o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw
o grubości do 10 mm
• Znakomita chłonność i szlifowalność, doskonałe właściwości obróbki powierzchni
• Doskonała rozpływność, łatwa aplikacja
• Optymalna do zastosowań obiektowych

C25
DIN EN 13 813

F5

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE / WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wyrównywania powierzchni przed zastosowaniem
parkietu warstwowego, wykładzin elastycznych
i dywanowych, paneli podłogowych oraz płytek
ceramicznych
• Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
• Na starych i nowych podłożach wymagających
wyrównania

• Czas obróbki: 		
20–40 min
• Możliwość wchodzenia:
po ok. 2–3 godz.*
• Gotowość
do układania wykładziny: po ok. 24 godz.*
• Wysoka wytrzymałość
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Ograniczona zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)

0736

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

1,5 kg/m²–1 mm
11295

25 kg, worek

42

4,5 kg/m²–3 mm

szary

7,5 kg/m²–5 mm

UZIN Ripper
Narzędzie do otwierania worków. Redukuje powstawanie pyłu.

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Kolor

79564

1 szt.

–

niebieski

Masa niwelująca pod podłogi drewniane | UZIN NC 174
Wyrównanie powierzchni przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych
Cementowa masa samorozlewna o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do szpachlowania
podłóg warstwą o grubości od 1,5 do 20 mm
• Niewielkie naprężenia wewnętrzne podczas wiązania i otwarta porowatość powierzchni masy gwarantują
pewność i bezpieczeństwo podczas prac parkieciarskich

s
Level Pclu
Effe t

C 35
DIN EN 13 813

F7

Nr art.

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wypełniania, niwelowania i wygładzania
podłoża przed przystąpieniem do układania podłóg
drewnianych
• Na jastrychach cementowych, anhydrytowych
i asfaltowych
• Na podłożach betonowych

• Czas obróbki: 		
ok. 30 min*
• Możliwość wchodzenia:
po ok. 2 godz.*
• Gotowość
do układania wykładziny:
po ok. 24 godz.*
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Ograniczona zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

2,4 kg/m²–1,5 mm
36201

25 kg, worek

42

3,2 kg/m²–2 mm
15,0 kg/m²–10 mm

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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szary

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Masy niwelujące

Szybkoschnąca, anhydrytowa masa
niwelująca | UZIN NC 112
Niwelowanie podłoży krytycznych w bardzo krótkim czasie
Samopoziomująca, ekstremalnie gładka, szybka masa anhydrytowa z Efektem Level Plus S
do nakładania warstw o grubości do 10 mm
• Masa niwelująca o szybkim czasie schnięcia, bardzo bezpieczna w stosowaniu
• Nadaje się także na „podłoża krytyczne“, niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych

Nr art.

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Do uzyskania podłoża szybko nadającego się
do układania wykładzin
• Na podłożach krytycznych, np. na podłożach
mieszanych, jastrychach asfaltowych lub skałodrzewie
• Układanie podłogi drewnianej oraz korka po 12 godz.
(w zależności od grubości warstwy)

• Czas obróbki: 		
15–20 min
• Możliwość wchodzenia:
po 1–2 godz.
• Gotowość
do układania wykładziny: po ok. 6 godz.*
• Prawie bez naprężeń wewnętrznych
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE CP1/Masy szpachlowe na bazie
siarczanu wapnia

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

1,7 kg/m²–1,0 mm
81179

25 kg, worek

42

5,1 kg/m²–3,0 mm

szary

17,0 kg/m²–10 mm

Grubowarstwowa masa wyrównująca | UZIN NC 196
Odporna
na spękania

Wyrównywanie podłoży w grubszych warstwach pod podłogi warstwowe
Cementowa masa wyrównująca zbrojona włóknem o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona
do nakładania warstw o grubości od 2 do 40 mm
• Może być podawana pompą, dobrze rozpływna, uniwersalne zastosowanie
• Możliwość wchodzenia na wylaną powierzchnię po upływie relatywnie krótkiego czasu

C 25
DIN EN 13 813

F6

Nr art.

ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Wykonywanie równych powierzchni o dobrych
parametrach wytrzymałościowych
• Na jastrychach cementowych, betonie, lastriko,
płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym
• Na starych podłożach, pokrytych np. resztkami mas
szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
• Na podłożach z wodnym i elektrycznym ogrzewaniem
podłogowym

• Czas obróbki: 		
20–40 min
• Możliwość wchodzenia:
po ok. 2–3 godz.*
• Gotowość
do układania wykładziny:
po ok. 24 godz.*
• Wysoka wytrzymałość
• Zbrojona włóknem
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Ograniczona zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

10 kg/m²–6 mm
63763

25 kg, worek

42

17 kg/m²–10 mm

szary

34,0 kg/m²–20 mm

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | NARZĘDZIA

Marker wysokości | UZIN Levelpin
Samoprzylepny marker wysokości do mas szpachlowych i jastrychów
Przykleja się nawet do lekko zapylonych podłoży
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do dokładnego wymierzenia większych grubości
warstw mas szpachlowych i jastrychów w zakresie
do 100 mm

• Wysoka siła klejenia
• Maks. mierzona wysokość 100 mm
• Łatwy do docinania

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Kolor

61834

20 szt.

5 x 20 szt.

jaskrawozielony

UZIN Mieszadło
Mieszadło do mas szpachlowych
• Głowica wiertarki powinna mieć możliwość zamocowania min. ø 13 mm
• Przekrój kosza 120 mm

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Kolor

13606

1 szt.

–

srebrny

UZIN Wiadro do wody
Przezroczyste wiadro z tworzywa sztucznego z nadrukowaną podziałką w litrach, umożliwiającą
dokładne odmierzenie ilości wody potrzebnej do wymieszania produktów sypkich marki UZIN
• Umożliwia łatwe odmierzanie potrzebnej ilości wody zarobowej, gwarantując uzyskanie odpowiedniej
konsystencji i zachowanie stałej jakości przygotowywanego produktu
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do odmierzania właściwej ilości wody zarobowej

•
•
•
•

Solidna jakość wykonania
Przezroczyste
Nadrukowana podziałka wyskalowana w litrach
Zapobiega popełnieniu błędu w odmierzaniu ilości
wody zarobowej

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Kolor

10412

1 wiadro / 9 litrów

275

przezroczyste

UZIN Wiadro do mas
Stabilne wiadro z tworzywa sztucznego wyposażone w wygodne uchwyty, przeznaczone
do mieszania wszystkich produktów proszkowych marki UZIN
• Odpowiednia wielkość i duża stabilność wiadra gwarantują wysokiej jakości pracę
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Szczególnie zalecane do mieszania mas
niwelujących, cienkowarstwowych zapraw
klejących oraz jastrychów marki UZIN
• Do mas szpachlowych oraz zapraw na bazie
poliuretanowej i epoksydowej

• Solidna jakość wykonania
• Idealne do zawartości worka ważącego 25 kg
• Łatwość czyszczenia

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

Kolor

9191

1 wiadro / 30 litrów

66

niebieski
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | podkłady i maty

Mata zbrojąca na słabe podłoża | UZIN RR 201
Ratunek dla ekstremalnie zniszczonych podłoży
Zbrojenie z włókien szklanych – system zespolony do podłoży w ekstremalnie złym stanie
• Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłoża, zapewnia bezpieczeństwo
• Zbrojenie włóknami = szybki remont bez konieczności usuwania podłoża
• Komponent systemu UZIN Turbolight
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Na zniszczonych i spękanych jastrychach
• Na starych, niestabilnych podłożach
• Na podłogach z desek drewnianych,
płytach wiórowych
• Na jastrychach z elementów prefabrykowanych
• W systemie podłóg podniesionych

•
•
•
•
•

Ekstremalna wytrzymałość na rozciąganie,
Niewielka wysokość układanej warstwy, od 5 mm
Wysoki moduł sprężystości podłużnej (Younga)
Trwale odporna na działanie czynników alkaicznych
Niepalna (klasa ogniowa A1)

Nr art.

Zużycie

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

52154

75 x 1,05 m

78,75 m²

24 rolki/1890 m²

74667 

25 x 1,05 m

26,25 m²

48 rolki/1260 m²

Kolor
biały

Mostek na pęknięcia | UZIN RR 203
Powierzchniowa naprawa pęknięć
Zbrojenie pęknięć – system zespolony do pęknięć o szerokości od 3–5 mm
• Zastępuje nacinanie pęknięć szlifierką kątową i stosowanie żywic naprawczych
• Mostkuje problematyczne pęknięcia, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

• Ekstremalna wytrzymałość włókna na rozciąganie,
• Moduł sprężystości podłużnej (Younga):
2000 N/mm², czyli 3 razy większy niż betonu
• Redukuje naprężenia
• Odporna na działanie czynników alkaicznych

Do pęknięć skurczowych i dylatacji pozornych
Na styku różnych rodzajów podłoży
Na jastrychy, podłoża betonowe
Na podłogi z desek, jastrychy z elementów
prefabrykowanych, podłogi podniesione
• Na płyty wytłumiające i oddzielające
• Pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach
mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych

Nr art.

Zużycie

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

79682 

0,80 x 0,60 m, płyty

24 m² = 50 płyt

30 kartonów/360 jedn.

79676 

30 x 0,8 m, rolka

24 m²

33 rolki / 792 m²

Kolor
biały
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Dwuskładnikowa, silikatowa żywica naprawcza | UZIN KR 516
Trwałe spajanie pęknięć i spoin w podłożach
Niskozapachowa żywica do spajania pęknięć
Cenne wskazówki i wiedza fachowa
– film instruktażowy

Nr art.
78509

• Stosowana w miejscach, w których emisje zapachu są niepożądane
• Brak konieczności stosowania mieszadła
• Szybka możliwość dalszej obróbki, krótki czas oczekiwania
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do spinania pęknięć i szczelin
• Do mocowania profili oraz listew
• Stosowana jako żywica naprawcza na prawie
wszystkich rodzajach podłoża

• Dalsze prace po ok. 45 min
• Opakowanie zawiera: 20 łączników falowych,
rękawice jednorazowe
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

1 x 300 ml, butelka A

6 butelek A oraz

1 x 300 ml, butelka B

6 butelek B

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

36 kartonów/216 jedn.

ok. 100 ml/mb
spoiny 4 mm

żółtawy

Włókno zbrojące | UZIN Włókno zbrojące
Włókno szklane odporne na działanie substancji alkalicznych, dodawane do samorozlewnych
mas szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych
• Podnosi bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłożach
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Podczas remontów i stosowania mas
na problematycznych podłożach
• Na „suchych” elementach jastrychowych
oraz płytach wiórowych

• Produkt gotowy do zastosowania
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

11725

0,25 kg, worek

5

36 kartonów

24

Zużycie
1 worek = 250 g na 25 kg
masy szpachlowej

Kolor
biały

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | podkłady i maty

Podkład rozdzielający | UZIN Multimoll Vlies
Instalacja podłóg drewnianych na podłożach problematycznych
Specjalna włóknina, klejona do podłoża, stosowana przed instalacją podłóg drewnianych jako
element niwelujący naprężenia oraz umożliwiający montaż elementów wielkoformatowych
• Umożliwia przeprowadzenie prac parkieciarskich na jastrychach nieposiadających odpowiednich parametrów,
gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo, ograniczając przenoszenie naprężeń drewna na podłoże
• Umożliwia niwelowanie miejscowych nierówności podłoża
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod każdy rodzaj klejonych do podłoża podłóg
drewnianych
• Na płytach wiórowych, „suchych” elementach
jastrychowych
• Na starych podłożach z mocno przywierającymi
resztkami klejów i mas szpachlowych
• Na podłożach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

• Łatwy w docinaniu i układaniu
• Materiał jest paroprzepuszczalny
• Redukuje naprężenia powstałe w posadzce
drewnianej
• Szczególnie polecany przy większych formatach
instalowanych podłóg
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Grubość wartstwy

Kolor

79722

50 x 1 m

50 m²

12 rolek / 600 m²

ok. 1 mm

zielonobiały

Mata rozdzielająca i wygłuszająca | UZIN Multimoll
Softsonic 3 mm
Podkład rozdzielający i tłumiący pod podłogi drewniane
Podkład rozdzielający o właściwościach tłumiących, nieznacznie zwiększający wysokość
konstrukcji podłogi
• Dobre parametry tłumiące przy niewielkim wpływie na wysokość konstrukcji
• Trzy funkcje w jednym: oddziela od podłoża, wytłumia odgłosy kroków i ogranicza naprężenia drewna
• Podwyższa komfort użytkowania pomieszczenia
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pod parkiet montowany na klej
Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
Na jastrychach narażonych na powstawanie pęknięć
Na istniejących podłożach z płytek ceramicznych
/ kamienia naturalnego
• Na wodnym ogrzewaniu podłogowym
• W pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach
użyteczności publicznej

Wysokość konstrukcji ok. 3 mm
Pojedyncze płytki – łatwy montaż oraz docinanie
Wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej: 14 dB
Materiał jest paroprzepuszczalny
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Grubość wartstwy

Kolor

41391 

75 x 50 cm

6 m² = 16 płyt

30 kartonów = 180 m²

ok. 3 mm

biały melanż
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | podkłady i maty

Podkład wytłumiający | UZIN RR 188
Znacząca poprawa warunków akustycznych w pomieszczeniu
Elastyczna mata na bazie mieszanki poliuretanowo-korkowej, przeznaczona do przyklejania
do podłoża jako podkład pod podłogi drewniane
• W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej

Nr art.

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

•
•
•
•

Pod wykładziny tekstylne
Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust“
Na równych podłożach, na schodach i podłogach
W obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach

Wielkość opak.

Jedn. wysył.
/karton

Jedn. wysył.
/paleta

Łatwość docinania i układania
Poprawia izolacyjność akustyczną
Poprawia izolacyjność termiczną
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Grubość

Tłumienność
akustyczna

9177

40 x 1 m

40 m²

6 rolek / 240 m²

3 mm

16 dB

9175

30 x 1 m

30 m²

6 rolek / 180 m²

4 mm

17 dB
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Kolor
szarobrązowy
melanż

KLEJE DO PODŁÓG

KLEJE

DO PODŁÓG DREWNIANYCH
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | kleje uzin

Jednoskładnikowy klej STP do podłóg
drewnianych | UZIN MK 200
Cenne wskazówki i wiedza fachowa
– film instruktażowy

Uniwersalne i technicznie perfekcyjne klejenie podłóg drewnianych
Niezawierający rozpuszczalników ani wody twardo elastyczny klej do parkietu na „pióro-wpust”
• Łatwo rozprowadza się po podłożu oraz ma długi czas otwarty, dzięki czemu stosowanie kleju jest bardzo proste
• Parkiet można już po 24 godz. szlifować i lakierować
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Parkiet wielowarstwowy

•
•
•
•
•

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• Parkiet tradycyjny 15–22 mm
• Deski podłogowe 15–22 mm
• Deski wielowarstwowe

Nr art.

59678

Wielkość opak.

16 kg, wiadro

Jedn. wysył./karton

–

Czas otwarty: 		
ok. 20 min*
Możliwość obciążania:
po ok. 12 godz.*
Szlifowanie:		
po ok. 24 godz.*
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RS 10/Nie zawiera rozpuszczalników

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

33

1000–1200 g/m²/B11
w przypadku desek
drewnianych
zasięgnąć porady
technicznej

beżowy

Jednoskładnikowy klej STP do podłóg
warstwowych | UZIN MK 150
Szybkie i racjonalne układanie podłóg warstwowych
Twardo elastyczny klej do parkietu warstwowego
• Stabilna spoina klejowa, szybko uzyskuje przyczepność początkową
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Parkiet wielowarstwowy do maks. 2200 x 200 mm

•
•
•
•

Czas otwarty:		
ok. 10–15 min*
Możliwość obciążania:
po ok. 24 godz.*
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RS 10/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

71647

16 kg, wiadro

–

33

1000–1200 g/m²

jasnobeżowy

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | kleje uzin

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy
do podłóg drewnianych | UZIN MK 92 S

Przyklejanie parkietu szybko i w sposób niepowodujący pęcznienia elementów
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony
do przyklejania podłóg drewnianych
• Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do wszystkich rodzajów parkietu oraz podłóg laminowanych
• Podłoga drewniana może być szlifowana już po 6 godz.
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mozaika parkietowa (8 mm)
Parkiet przemysłowy
Parkiet tradycyjny
Deski podłogowe
Parkiet masywny 10 mm
Kostka brukowa RE/WE

Czas otwarty: 		
ok. 30 min*
Czas układania: 		
ok. 60 min*
Możliwość obciążania:
po ok. 2 godz.*
Możliwość szlifowania:
po ok. 6 godz.*
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• Parkiet warstwowy
• Deski warstwowe
• Laminat

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./paleta

59470

A/B 10 kg, opakowanie typu kombi

39

59653

A/B 6 kg, opakowanie typu kombi

52

59532

A/B 2,5 kg, opakowanie typu kombi

108

Zużycie

Kolor

1000–1200 g/m² / B11

beżowy

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | kleje uzin

Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych | UZIN MK 93
Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony
do przyklejania podłóg drewnianych
• Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Parkiet tradycyjny
Mozaika parkietowa
Parkiet przemysłowy 10–22 mm
Parkiet masywny 10 mm
Deski podłogowe

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

Czas otwarty: 		
ok. 40–60 min*
Czas układania: 		
30–40 min*
Możliwość szlifowania:
po ok. 12 godz.*
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników
Dobrze zachowuje kształt zębów szpachli
na powierzchni

• Parkiet warstwowy
• Parkiet gotowy
Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

71071

opakowanie A/B 10 kg

–

39

850–1200 g/m² / B11

beżowy

Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych | UZIN MK 91 nb
Ekonomiczny klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony
do przyklejania podłóg drewnianych
• Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Parkiet tradycyjny
Mozaika parkietowa
Parkiet przemysłowy
Parkiet masywny
Deski podłogowe

Czas otwarty:		
ok. 40 min*
Czas układania: 		
ok. 60 min*
Możliwość szlifowania:
po ok. 12 godz.*
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• Parkiet warstwowy
• Parkiet gotowy
Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

78710

11 kg, wiadro

–

39

850–1200 g/m² / B11

jasnobeżowy

Ściereczki czyszczące | UZIN Clean Box
Specjalne ściereczki do usuwania pozostałości kleju z podłogi, narzędzi oraz rąk, nie uszkadzają
lakierowanej powierzchni podłóg gotowych.
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Usuwają świeże i stwardniałe zabrudzenia
jednoskładnikowego kleju poliuretanowego oraz
kleju MSP
• Usuwają świeże i lekko związane resztki
dwuskładnikowych klejów poliuretanowych
i epoksydowych, a także wiele innych

•
•
•
•

Szybkie wysychanie bez pozostawiania śladów
Szeroki zakres zastosowania
Szczególnie przyjazne dla skóry
Oszczędne w zużyciu

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Okres przechowywania

Kolor

38465

wiaderko (72 ściereczki)

6 wiaderek

24 mies.

zielony
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Klej na bazie żywic syntetycznych | UZIN MK 73
Ekonomiczne przyklejanie parkietu
Rozpuszczalnikowy klej na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do przyklejania parkietu
• Szeroki zakres stosowania
• Polecany do pracy w systemie ze środkiem gruntującym Uzin PE 317
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Mozaika parkietowa
• Parkiet tradycyjny

•
•
•
•

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

Czas otwarty: 		
ok. 5–10 min*
Możliwość obciążania:
po ok. 2–3 dniach
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE S3/Zawiera duże ilości rozpuszczalnika

• Parkiet wielowarstwowy
• Parkiet przemysłowy
Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

11397

25 kg, wiadro

–

22

14040

17 kg, wiadro

–

30

Zużycie

Kolor

ok. 1000 g/m² / B11

jasnobeżowy

Klej do połączeń typu „pióro-wpust” | UZIN RK 33
Klej dyspersyjny do połączeń typu „pióro-wpust”
• Bardzo krótki czas schnięcia, przezroczysty po wyschnięciu
PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Do podłóg warstwowych układanych pływająco
• Do paneli laminowanych układanych pływająco

•
•
•
•
•

Uniwersalne zastosowanie
Wysoka wytrzymałość końcowa
Dobra wodoodporność
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Grubość

Kolor

6989 

810 g, butelka

12

36 kartonów

–

biały

Naprawczy klej iniekcyjny | UZIN RK 37
Naprawa „głuchych miejsc” w podłogach drewnianych
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo płynnej konsystencji, przeznaczony do podklejania
„głuchych” miejsc pod parkietem
• Płynna konsystencja gwarantuje dobrą penetrację pustych miejsc, produkt łatwy w obróbce
ZASTOSOWANIE:

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

• Do podklejania pustych i „głuchych” miejsc pod
parkietem
• Do mocowania pojedynczych elementów parkietu
• Do miejscowego podklejania podłóg pływających
• Do ponownego sklejania rozwarstwień w parkiecie
warstwowym

•
•
•
•
•

Produkt jednoskładnikowy i gotowy do użycia
Dobra penetracja i przyczepność kleju
Wypełnia puste miejsca, elastycznie odkształcalny
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU1/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył./karton

Jedn. wysył./paleta

Zużycie

Kolor

13663

250 g, butelka

2 szt.

–

ok. 1000 g/m² / B11

żółtawoprzezroczysty
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lakiery i oleje

do podłóg
drewnianych
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODNEJ

spoiwo do szpachlowania przed lakierem
podkładowym | Pall-X KITT
Spoiwo do mieszania z pyłem na bazie wodnej przeznaczone do wypełniania szczelin w parkiecie, wykazuje dobrą stabilność, dzięki czemu nie występuje zjawisko zapadania się spoin. PALL-X KITT stanowi podstawę naszego szybkiego systemu lakierowania. Produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie
i lakierowanie w jeden dzień.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ polecany w przypadku renowacji parkietów,
które były mocowane na subicie
+ relatywnie krótki czas schnięcia
+ łatwy w zastosowaniu
+ mniejsze zużycie w porównaniu z produktami
rozpuszczalnikowymi (50g/m²)
+ neutralny zapachowo
+ nie występuje zjawisko zapadania się spoin

• możliwość szlifowania:
po ok. 15-25 min*
• metoda aplikacji: szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

12732

5l

–

ok. 50–100 ml/m²

W3+

LAKIERY PODKŁADOWE | Pall-X 320
Jednoskładnikowy, ekonomiczny lakier podkładowy na bazie wodnej, przeznaczony do nakładania
wałkiem na niechłonnych, popularnych gatunkach drewna. Gwarantuje bardzo dobre wypełnienie. Produkt
jest przyjazny dla środowiska.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym

• elementów drewnianych wewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+ minimalizuje sklejanie boczne elementów
+ idealna optyka, zminimalizowane zjawisko
powstawania plam
+ łatwy w obróbce

• możliwość lakierowania:

po ok 60–100 min* (wałek)
po ok. 20 min.* (szpachla)
• sposób aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

14289

5l

–

ok. 60–100 ml/m²

W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PODKŁAD OLEJOWY

PODKŁAD OLEJOWY | PALL-X 333 COLOR A/B

Dwuskładnikowy podkład olejowy pod nawierzchniowe lakiery na bazie wodnej oraz oleje Pallmann. Zapobiega powstawaniu nieestetycznych przebarwień oraz śladów po prowadzeniu wałka. Produkt dwuskładnikowy gwarantujący szybkie wiązanie oraz doskonałą przyczepność pod lakiery. Dzięki zastosowaniu pigmentów wysokiej jakości, możliwa jest zmiana kolorystyki drewna. Produkt ten występuje
w 5 intensywnych kolorach oraz w wersji neutralnej. Aplikacja za pomocą szpachli zapewnia małe zużycie jednostkowe. W przypadku barwienia drewna, kolorystyka jest jednolita, bez ryzyka śladów po prowadzeniu narzędzia. Pokrywanie lakierami wierzchnimi w większości przypadków możliwe jest już po 12 godz. (24 godz. w przypadku koloru białego).
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+
+
+
+
+

• czas obróbki:			
• nakładanie kolejnej warstwy:
• metoda aplikacji: szpachla, wałek

niewielkie zużycie, ok. 25–50 ml/m²
wydobywa strukturę oraz kolorystykę drewna
intensywne wybarwienie w przypadku kolorów
więcej czasu na polerowanie
produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie
i lakierowanie w jeden dzień

ok. 1 godz.*
po ok. 1 godz*

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor

Zużycie

GISCODE

73208

1l

biały

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

73207

1l

czarny

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

73205

1l

szary

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

73204

1l

ciemnobrązowy

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

73314

1l

czarnoobrązowy

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

68044

1l

bezbarwny

ok. 25–50 ml/m ²*

Ö10+

* Zużycie może się mocno wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.
** Utwardzanie chemiczne się wahać w zależności od warunków klimatycznych i właściwości powierzchni gruntowanego gatunku drewna, względnie parkietu.
Należy stosować się do informacji zamieszczonych w karcie technicznej produktu. Zasadniczo lakierem Pall-X 98 i Magic Oil 2K.
Wyjątek: na jasnych gatunkach drewna takich jak, buk, dąb, klon czy daglezja, lakier Pall-X 96, Pall-X 98, Pall-X EXTREME, Pall-X ZERO i Pallmann Magic Oil 2K.
Wyjątek: Pall-X 333 biały po 24 godz. lakierem Pall-X 98 lub Pallmann Magic Oil 2K.
Ważna wskazówka:
Przy kontakcie produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmatki, pady itp. należy
nasączyć wodą i przechowywać/usuwać w dobrze zamkniętych pojemnikach. Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny.
biały

czarny

szary

ciemnobrązowy

czarnobrązowy

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY NA BAZIE WODNEJ

LAKIERY PODKŁADOWE | Pall-X 325
Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wodnej, przeznaczony do nakładania wałkiem lub szpachlą,
nadaje się także do stosowania na chłonne gatunki drewna. Podkład zapewnia równomierny, jasny
rysunek drewna i minimalizuje ryzyko bocznego sklejania elementów. Dzięki swoim właściwościom
gwarantuje optymalny rezultat podczas stosowania na mocno chłonnych gatunkach drewna, takich jak np. buk.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• szlifowanych podłóg warstwowych

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ idealna optyka, zminimalizowane ryzyko
powstawania plam
+ bardzo dobre właściwości wypełniające
+ minimalizuje sklejanie boczne elementów

• możliwość lakierowania:

po ok 120 min* (wałek)
po ok. 60 min* (szpachla)
• sposób aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

13267

5l

–

ok. 60–100 ml/m²

W2+

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | Pall-X FUTURE
Jednoskładnikowy, ekonomiczny lakier do podłóg normalnie obciążonych. Charakteryzujący się łatwością
nakładania oraz dobrym rezultatem końcowym powierzchni.
Produkt jest przyjazny dla środowiska.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• elementów drewnianych wewnątrz budynków

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ ekonomiczny wybór w warunkach domowych
+ krótki czas schnięcia
+ łatwy w zastosowaniu

•
•
•
•

szlifowanie (matowanie):
po ok. 4 godz.*
możliwość lakierowania:
po ok. 4 godz.*
ostateczne utwardzanie:
po ok. 12-14 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

70608

10 l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY NA BAZIE WODNEJ

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | Pall-X 94
Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej przeznaczony do podłóg normalnie obciążonych.
Charakteryzujący się dobrą odpornością mechaniczną oraz łatwością nakładania. Produkt ten w połączeniu
z lakierem podkładowym PALL-X 320 tworzy bardzo popularny w wielu krajach ekonomiczny system lakierowania podłóg. Produkt jest przyjazny dla środowiska.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in.:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• elementów drewnianych wewnątrz budynków

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ zapewnia bardzo dobre wypełnienie
+ krótki czas schnięcia
+ łatwy i ekonomiczny w zastosowaniu

•
•
•
•

szlifowanie (matowanie):
po ok. 2 godz.*
możliwość lakierowania:
po ok. 2 godz.*
ostateczne utwardzanie:
po ok. 12-14 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

13269

10 l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2+

13268

5l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2+

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | Pall-X 96
Jednoskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej przeznaczony do intensywnie
użytkowanych podłóg, charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne
i chemiczne. PALL-X 96 polecany przez najlepszych parkieciarzy, ze względu na krótki czas schnięcia
oraz rezultat końcowy. Produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie i lakierowanie w jeden dzień.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
w pomieszczeniach o dużym natężeniu
ruchu, jak np. w szkołach, biurach itp.

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym
• całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ bardzo dobre właściwości wypełniające
+ wysoka odporność na ścieranie
+ krótki czas schnięcia

•
•
•
•

szlifowanie (matowanie):
po ok. 2 godz.*
możliwość lakierowania:
po ok. 2 godz.*
ostateczne utwardzanie:
po ok. 12–14 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

13697

5l

mat

ok. 100 ml/m²

W2+

13271

5l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PALL-x 98 gold

2-składnikowy lakier
nawierzchniowy | Pall-x 98 GOLD

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy o ekstremalnie wysokiej odporności chemicznej na ścieranie, do bardzo mocno użytkowanych
podłóg drewnianych. Doskonałe właściwości wypełniające gwarantują łatwe stosowanie produktu, a także zapewniają perfekcyjną,
łatwą w pielęgnacji powierzchnię.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu w pomieszczeniach
o dużym natężeniu ruchu takich jak np. szkoły, biura, pomieszczenia
przemysłowe

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
• całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

•
•
•
•

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
EMICODE EC1 PLUS/bardzo nisko emisyjny
najlepsza rozpływność
bardzo dobre właściwości wypełniające
prosty w stosowaniu
bardzo szybkie wysychanie i wytrzymałość końcowa
ekstremalnie wysoka odporność chemiczna i odporność na ścieranie
zawartość LZO poniżej 5%, dzięki temu neutralny zapachowo
GISCODE Ö10 (oleje/woski, nie zawiera rozpuszczalników)
antypoślizgowy R9
spełnia wymogi normy DIN EN71-3 (bezpieczeństwo zabawek, część
3: Migracja określonych pierwiastków)
+ odporność ogniowa Cfl-S1*

szlifowanie (matowanie): po ok. 4-5 godz.*
możliwość lakierowania: po ok. 4-5 godz.*
ostateczne utwardzanie: po ok. 10 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

13719

5,5 l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2/DD+

13717

5,5 l

mat

ok. 100 ml/m²

W2/DD+

73460

5,5 l

połysk

ok. 130 ml/m²

W2/DD+

* Podkład gruntujący PALL-X 333, zgodnie z normą: EN 14342:2005+A12008

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY NA BAZIE WODNEJ

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy | Pall-x TREND
Lakier PALL-X TREND to wysokiej klasy ekologiczny produkt dwuskładnikowy. Polecany do zabezpieczania powierzchni podłóg drewnianych. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami podkładowymi Pallmann.
Produkt ten bazuje na sprawdzonej recepturze i na naszych wieloletnich doświadczeniach w dziedzinie lakierów dwuskładnikowych.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• nowych oraz poddanych renowacji podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz
użytkowych o dużym natężeniu ruchu

• elementów drewnianych wewnątrz budynków
• całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+
+
+
+
+

doskonała rozlewność lakieru
dzięki dodatkowi utwardzacza – krótki czas wiązania
polecany do renowacji podłóg drewnianych
sprawdzona technologia
wysokie parametry użytkowe

•
•
•
•

szlifowanie (matowanie):
po ok. 4-5 godz.*
możliwość lakierowania:
po ok. 4-5 godz.*
ostateczne utwardzanie:
po ok. 7 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

81312

5l

półmat

ok. 100 ml/m²

W2/DD+

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy | Pall-X PURE
Lakier dwuskładnikowy na bazie wodnej, nadający podłodze drewnianej naturalny, lekko podbielony wygląd.
Ilość nałożonych warstw decyduje o rezultacie końcowym. Możliwe jest również użycie tego produktu jako
bazy do zmiany koloru, a następnie pokrycie powierzchni lakierem PALL-X 98 GOLD. PALL-X PURE charakteryzuje wysoka odporność na chemikalia oraz zużycie mechaniczne nawierzchni.
Maksymalny poziom wybielenia można otrzymać, stosując jako podkład PALL-X 333 (biały).
• polecany szczególnie do drewna dębowego
• do podłóg nowych oraz poddanych renowacji
• nadaje się na ogrzewanie podłogowe
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+
+
+
+

wysoka odporność mechaniczna
matowe wybarwienie
GISCODE W3/DD+
zgodny z niemiecką normą TRGS 617

•
•
•
•

szlifowanie (matowanie):
po ok. 5 godz.*
możliwość lakierowania:
po ok. 5 godz.*
ostateczne utwardzanie:
po ok. 7 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

74927

opakowanie z utwardzaczem 5 + 1 litr

mat

ok. 80 ml/m²

W3/DD+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY UTWARDZANE UV

UV | PALLMANN X-LIGHT SYSTEM
Dziś lakierujesz, jutro użytkujesz
PALLMANN X LIGHT SYSTEM to rewolucja w dziedzinie zabezpieczania podłóg
drewnianych. Już dziś technologia przemysłowego utwardzania lakieru dostępna
jest dla każdego parkieciarza.
To kompletny system składający się z lakierów podkładowych, nawierzchniowych
oraz samobieżnej maszyny do utwardzania lakieru promieniami UV.
PALL X-LIGHT SYSTEM to gwarancja wytrzymałości lakieru, której nie da się
osiągnąć metodami tradycyjnymi.

Maszyna do utwardzania
powierzchni promieniami UV

ANN
PALLMMOBIL
X-LIGHT

X-LIGHT COAT 1K
X-LIGHT BASE 2K

Rewolucyjne rozwiązanie. Połączenie technologii stosowanej w przemyśle oraz w stomatologii.
Dzięki utwardzeniu promieniami UV, możliwe jest praktycznie natychmiastowe użytkowanie podłogi.

Samobieżny X-Light Mobil pozwala na natychmiastowe utwardzenie lakieru.
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ZABEZPIECZENIE PODŁOGI DREWNIANEJ | PRODUKTY OLEJOWO-WOSKOWE

OLEJOWOSK | SOJABASE PLUS
Kombinacja naturalnych olejów i wosków do impregnacji podłóg drewnianych zawierająca naturalny olej
sojowy pozwala uzyskać otwarto-porowatą, oddychającą i dyfuzyjną powierzchnię podłogi.
Nadaje się do obróbki nawierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanego parkietu, włącznie z deskami
podłogowymi
• szlifowanego bruku parkietowego

• mebli drewnianych
• podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+ możliwość nakładania szpachlą

•
•
•
•

maksymalny czas obróbki: ok. 1 godz.*
możliwość obciążania:
po ok. 24 godz.*
możliwość mycia:		
po ok. 4 –7 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Zużycie

GISCODE

13062

1l

neutralny

ok. 25–50 ml/m²

Ö10+

12683

3l

neutralny

ok. 25–50 ml/m²

Ö10+

* Zużycie może się mocno wahać, w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.
Ważna wskazówka:
Przy kontakcie produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmatki, pady itp. należy nasączyć
wodą i przechowywać/usuwać w dobrze zamkniętych pojemnikach. Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny.

1-składnikowy olej do intensywnie użytkowanych
podłóg drewnianych | PALLMANN HARDWAX OIL
Gotowy do użycia, jednoskładnikowy olejowosk do podłóg drewnianych. Stosuje się go do intensywnie
użytkowanych podłóg drewnianych. Jest szybkoschnący i łatwy w aplikacji za pomocą wałka. Nie wymaga
stosowania specjalistycznych maszyn. Produkt powoduje, że parkiet zyskuje piękną powierzchnię, jest dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami oraz łatwy w pielęgnacji. Mimo że HARDWAX OIL jest produktem rozpuszczalnikowym, jego zapach nie jest agresywny.
Szczególnie nadaje się do następujących powierzchni:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu

• do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+
+
+
+
+
+
+

gotowy do użycia
łatwa aplikacja wałkiem w pozycji stojącej
równomierna powłoka końcowa
szybko schnie
możliwość aplikacji wałkiem lub szpachlą
nie skleja krawędzi elementów podłogowych
bardzo elastyczny – idealny do desek

•
•
•
•

gotowość do szlifowania:
po ok. 8-12 godz.*
nanoszenie kolejnej warstwy: 8-12 godz.*
wytrzymałość końcowa:
po ok. 8 dniach*
metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Zużycie

GISCODE

81391

3l

brązowawy

30–70 ml/m²

SH1

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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ZABEZPIECZENIE PODŁOGI DREWNIANEJ | PRODUKTY OLEJOWO-WOSKOWE

OLEJOWOSK | MAGIC OIL 2K
Wolny
od rozpuszczalników

Kombinacja olejowo-woskowa gwarantuje zachowanie otwarto-porowatej, oddychającej i dyfuzyjnej powierzchni podłogi. Dzięki dodatkom woskowym, uzyskiwany jest efekt równomiernej, aksamitno-matowej powierzchni podłogi.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• przeszlifowanego gruntownie parkietu warstwowego
• parkietu na wodnym ogrzewaniu podłogowym

• szlifowanych desek podłogowych
• szlifowanych i intensywnie eksploatowanych
parkietów, włącznie z deskami parkietowymi
• można stosować na ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+ szybkie schnięcie
+ GISCODE Ö10+ (oleje/woski, nie zawiera
rozpuszczalników)
+ bez ograniczenia na chemiczne i mechaniczne obciążenia
+ antypoślizgowy R10/DIN 55130
+ DIN 53160 (odporny na ślinę i pot)
+ spełnia wymogi normy DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek, część
3: Migracja określonych pierwiastków)

•
•
•
•
•

maksymalny czas obróbki: 		
nakładanie kolejnej warstwy:
możliwość wchodzenia: 		
możliwość obciążania, mycia:
metoda aplikacji: szpachla

ok. 2 godz.*
po ok. 10 - 30 min.*
po ok. 8 godz.*
po ok. 12 godz.*

* Zużycie może się mocno wahać, w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.
** Utwardzanie chemiczne się wahać, w zależności od warunków klimatycznych i właściwości powierzchni gruntowanego gatunku drewna, względnie parkietu.

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor

Zużycie

GISCODE

21283 A/B

1,0 l

neutralny

ok. 25–50 ml/m²

Ö10+

21284 A/B

2,75 l

neutralny

ok. 25–50 ml/m²

Ö10+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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ZABEZPIECZENIE DREWNA | ŚRODKI DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

1-składnikowy olej do tarasów | PALLMANN
OUTDOOR-OIL 1K COLOR naturalny
Schnący oksydacyjnie 1-składnikowy olej tarasowy na bazie oleju/żywicy syntetycznej o dobrej
odporności na środki chemiczne i wytrzymałości mechanicznej.
Nadaje się do obróbki powierzchni, m.in. do:
•
•
•
•

tarasów drewnianych
poręczy i balustrad
wiat garażowych
mebli ogrodowych

+
+
+
+
+

produkt gotowy do użycia
łatwy w stosowaniu
nie pozostawia śladów od przyłożenia wałka/pędzla
można nakładać pędzlem
wysoka elastyczność

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor

Zużycie

GISCODE

81077

3,0 l

naturalny

50–60 ml/m²

Ö60

Środek do usuwania szarego nalotu | PALLMANN Entgrauer
Nadaje się między innymi do odświeżania i czyszczenia powierzchni drewna na zewnątrz. Przywraca naturalny odcień koloru drewna. Środek do czyszczenia i odświeżania poszarzałych powierzchni drewnianych.

+ duża siła czyszczenia
+ łagodny dla drewna

Nr art.

Wielkość opak.

Zużycie

81783

2,0 l

ok. 50–100 ml/m²

1-składnikowy olej do tarasów | PALLMANN OUTDOOR-OIL
Specjalny środek do powlekania drewna w przekroju czołowym, w celu zminimalizowania wchłaniania albo
oddawania wody, dzięki czemu uzyskuje się redukcję zjawiska pęcznienia albo kurczenia się oraz zminimalizowanie związanego z tym zjawiska powstawania spękań.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• desek tarasowych
• płatew i krokwi
• elewacji drewnianych

+
+
+
+
+

produkt gotowy do użycia
łatwy w stosowaniu
nie pozostawia śladów od przyłożenia wałka/pędzla
można nakładać pędzlem
wysoka elastyczność

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor

Zużycie

GISCODE

81476

3,0 l

tek

50–60 ml/m²

Ö60

81475

3,0 l

daglezja

50–60 ml/m²

Ö60

81474

3,0 l

bangkirai

50–60 ml/m²

Ö60

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY ROZPUSZCZALNIKOWE

SPOIWA | UNI-KITT
Spoiwo do mieszania z pyłem drzewnym na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczone do wypełniania szczelin w podłogach drewnianych, wykazuje dobrą stabilność, dzięki czemu nie występuje zjawisko zapadania
się spoin. Uni-kitt zawiera rozpuszczalniki. Z tego względu zalecamy użycie produktów na bazie wody, które są bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, jak np. produkty z linii Pall-X.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• całkowicie zeszlifowanego parkietu gotowego

• nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:
+ bardzo krótki czas schnięcia
+ szybki i nieskomplikowany w użyciu

• szlifowanie:
po ok. 15 min.*
• sposób aplikacji: szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

55587

1l

–

ok. 120–140 ml/m²

G3

LAKIERY PODKŁADOWE | ALLBASE
Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie rozpuszczalnika. Dzięki właściwościom odcinającym, jest
szczególnie zalecany na żywicznych i oleistych gatunkach drewna oraz podczas renowacji podłóg olejowanych i woskowych. Może być stosowany pod lakiery rozpuszczalnikowe i lakiery na bazie wodnej.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu

• wszystkich gatunków drewna, także całkowicie
wyszlifowanego parkietu warstwowego
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

•
produkt gotowy do użycia
nakładanie za pomocą wałka
łatwe zastosowanie
•
zabezpiecza jasny jesion przed czerwonymi
przebarwieniami
+ podkreśla naturalny rysunek drewna
•
+ krótki czas schnięcia
+ w przypadku stosowania lakierów nawierzchniowych
na bazie wodnej czas schnięcia wynosi 2–3 godz.
+
+
+
+

możliwość lakierowania
(lakiery na bazie
rozpuszczalników):
po ok. 1 godz.*
możliwość lakierowania
(lakiery na bazie
wodnej): 		
po ok. 2–3 godz.*
sposób aplikacji: szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Zużycie

GISCODE

33839

5l

bezbarwny

ok. 60–100 ml/m²

G2

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH | PRODUKTY ROZPUSZCZALNIKOWE

LAKIERY 2-SKŁADNIKOWE | SH 81 A/B
Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier rozpuszczalnikowy przeznaczony do lakierowania intensywnie
użytkowanych podłóg drewnianych, charakteryzujący się dobrą odpornością na obciążenia
mechaniczne i chemiczne.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu

• elementów drewnianych wewnątrz
pomieszczeń
DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

+ łatwy w zastosowaniu
+ długi czas otwarty
+ może być nakładany wałkiem, szpachlą lub metodą
natryskową

•
•
•
•

czas na zużycie: 		
po wymieszaniu ok. 2 dni*
możliwość szlifowania:
po ok. 3 godz.*
wytrzymałość końcowa:
po ok. 4 dniach
metoda aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

12577

5l

półmat

ok. 110−130 ml/m²

SH1

64167

5l

połysk

ok. 110−130 ml/m²

SH1

Utwardzacz
79110

0,5 l

SH1

LAKIERY PODKŁADOWE | UNIBASE
Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do nakładania wałkiem,
może być stosowany pod wszystkie lakiery nawierzchniowe firmy Pallmann. Pallmann Unibase odcina niepożądane substancje, jak np. żywice, pigmenty czy substancje oleiste znajdujące się w materiale naturalnym, jakim jest drewno. Produkt stosowany jest także podczas renowacji podłóg olejowanych i woskowanych.
Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:
• szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
• całkowicie zeszlifowanego parkietu gotowego

• całkowicie wyszlifowanych, gotowych parkietów
• wszystkich gatunków drewna, włącznie z drewnem
egzotycznym

+ możliwość stosowania wszystkich lakierów
nawierzchniowych firmy Pallmann
+ niewielkie koszty

• możliwość lakierowania:
po ok. 1 godz.*
				
na każdy cykl
• sposób aplikacji: szpachla, wałek

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie

GISCODE

12708

5l

–

ok. 60–80 ml/m² na warstwę

G2

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%
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czyszczenie

oraz pielęgnacja
podłóg lakierowanych

i olejowanych
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PIELĘGNACJA i czyszczenie

CZYSZCZENIE PODŁÓG LAKIEROWANYCH
I OLEJOWANYCH | PALLMANN CLEAN
Neutralny środek czyszczący ogólnego stosowania na bazie wodnej przeznaczony do usuwania zabrudzeń
z powierzchni podłogi zabezpieczonej między innymi olejem MAGIC OIL 2K. Neutralny koncentrat środka
czyszczącego ogólnego stosowania do regularnego czyszczenia podłóg.
Przeznaczony do czyszczenia gruntownego:
• olejowanych i woskowanych parkietów
• lakierowanych, olejowanych lub woskowanych
podłog warstwowych
Przeznaczony do czyszczenia bieżącego:
• lakierowanego parkietu oraz korka
• olejowanych lub woskowanych podłog drewnianych
• lakierowanych, olejowanych lub woskowanych podłóg
warstwowych
• linoleum
• PVC, podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego

+ łatwy w nanoszeniu
+ przyjazny dla skóry

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Zużycie czyszczenie gruntowne

Zużycie czyszczenie bieżące

Wartość pH

53294

0,75 l

–

ok. 200 ml/5 litrów wody

ok. 50–100 ml/5 litrów wody

ok. 7

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE | CLEAN STRONG
Mocno skoncentrowany środek czyszczący, skutecznie usuwający silne zabrudzenia oraz środki pielęgnacyjne. Stosowany głównie w przypadku mechanicznego czyszczenia gruntownego powierzchni podłogi.
Przeznaczony do czyszczenia gruntowego:
• lakierowanych parkietów
• lakierowanych podłóg warstwowych
(konieczne jest wykonanie próby)

• wykładzin PVC
• kamienia naturalnego i sztucznego

+ gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
+ bardzo skuteczne usuwanie nagromadzonych
środków pielęgnacyjnych

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Zużycie

Wartość pH

13704

0,75 l

–

ok. 50 ml/5 litrów wody

ok. 10
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PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH |
PALLMANN FINISH CARE

Emulsja na bazie wodnej przeznaczona do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi. Dzięki odpornej na zabrudzenia powłoce poprawia wygląd konserwowanej powierzchni, wydłużając jednocześnie jej żywotność. Produkt może być stosowany jako powłoka
ochronna (bez rozcieńczenia) lub po wymieszaniu z wodą jako roztwór do mycia podłóg.

Przeznaczenie do pielęgnacji powierzchni:
• linoleum
• wykładzin PVC
• kamienia naturalnego i sztucznego

• lakierowanych parkietów
• lakierowanych podłóg korkowych
• parkietu gotowego (konieczne jest wykonanie próby)

+ nie jest konieczne polerowanie
+ łatwy w zastosowaniu
+ odporny na użytkowanie

Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Pierwsza konserwacja/zużycie

Bieżąca pielęgnacja/zużycie

53296

0,75 l

neutralny

ok. 7–10 ml/m²

ok. 50–150 ml/10 l wody

12457

5l

matowy

ok. 7–10 ml/m²

ok. 50–150 ml/10 l wody

PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE SĄ
GWARANCJĄ DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI PODŁOGI.
PALLMANN daje do dyspozycji aktualne instrukcje pielęgnacji dla podłóg
lakierowanych i olejowanych.
Aktualne wersje dostępne są na stronie www.palllmann.pl
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PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH |
PALLMANN FINISH CARE stop
Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej, która dzięki swoim antypoślizgowym właściwościom zapewnia
bezpieczeństwo użytkowania lakierowanej podłogi, a także poprawia wygląd konserwowanej powierzchni,
wydłużając jednocześnie jej żywotność.
Przeznaczenie do pielęgnacji powierzchni:
• lakierowanych parkietów, podłóg sportowych
• lakierowanych podłóg korkowych
• lakierowanego parkietu gotowego
(konieczne jest wykonanie próby)

• linoleum
• wykładzin PVC
• kamienia naturalnego i sztucznego

+ gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
+ łatwy w zastosowaniu
+ odporny na użytkowanie

Nr art.

Wielkość opak.

Stopień połysku

Pierwsza konserwacja/zużycie

Bieżąca pielęgnacja/zużycie

53329

0,75 l

neutralny

ok. 7–10 ml/m²

ok. 50–150 ml/5 l wody

PIELĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH | Magic Oil Care
Efekt
odświeżania

Środek do pielęgnacji parkietów i podłóg drewnianych impregnowanych produktami z linii MAGIC OIL 2K
i SOJABASE PLUS. Dzięki „efektowi odświeżania“, działa jak ponowne natłuszczenie.
Przeznaczony do pielęgnacji powierzchni:
• parkietów i podłóg drewnianych impregnowanych produktami z linii MAGIC OIL 2K i SOJABASE PLUS

+ działa natłuszczająco oraz zapewnia długotrwały
efekt optyczny olejowania
+ zwiększa odporność na zabrudzenia
+ czyszczenie będzie rzadziej konieczne, dzięki temu
oszczędność czasu i kosztów
+ właściwości antypoślizgowe i antystatyczne
Nr art.

Wielkość opak.

Kolor standardowy

Zużycie

59904

0,75 l

–

ok. 250 ml/5 l wody do postaci nierozcieńczonej
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Szlifierka do parkietu | SPIDER

• łatwa w obsłudze
• duża wydajność urobku
• spokojna praca

Szlifierka SPIDER jest ekstremalnie łatwa w obsłudze, odznacza się spokojną pracą i szczególnie wszechstronnymi możliwościami zastosowania.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

napięcie zasilania 230 V AC, Moc 2,0 kW
prędkość obrotowa 50–400 obr./min (z napędem wymuszonym 63–504 obr./min)
ciężar 42 kg, średnica tarczy 400 mm
możliwość dołączenia rezerwy siły
dodatkowe obciążniki zwiększają nacisk szlifowania
perfekcyjny szlif, dzięki technologii trzech tarcz
napęd łańcuchowy o długiej żywotności
łatwa w utrzymaniu czystości, dzięki otwartej konstrukcji
płynna regulacja prędkości obrotowej
duża wydajność urobku (50–400 obr./min, z napędem wymuszonym 63–504 obr./min)
uchwyt bezpieczeństwa
łagodny rozruch
płynna regulacja ustawienia uchwytu
silne odsysanie
przyłącze do odkurzacza PALLMANN DUST
wysokiej jakości wersja wykonana ze stali nierdzewnej
pierścień uszczelniający przeciwpyłowy
duże, miękkie kółka jezdne
łożyska kulkowe
nie rysuje

Nr art.

Zakres dostawy

78319

Szlifierka Spider, 1 x dodatkowy obciążnik 15 kg, pierścień uszczelniający przeciwpyłowy | nr art., kabel 12,5 m, talerz trójtarczowy, z tarczą na rzep
180 mm; 3 x pad nośny 180 mm, 3 x pad nośny miękki 180 mm, 3 x pad wyrzutowy 180 mm, 3 x pad pośredni, 1 x talerz napędowy do padów 40 cm
po 3 cyrkoniowe tarcze ścierne na rzep 178 mm z 10 otworami, ziarno 40, 60, 80, zestaw BHP, kabel 12 m

72225

Dodatkowy obciążnik
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA |
DIAMENTOWA TARCZA SZLIFUJĄCA NINJA
Na czasie, efektywna i prosta.
•
•
•
•
•
•

Ekstremalnie efektywna tarcza szlifierska do szlifierek jednotarczowych
Wysoka jakość i długa trwałość segmentów
Unikalny design marki WOLFF
Łatwa wymiana segmentów, dzięki nowoczesnemu systemowi udarowemu
Segmenty diamentowe do najprzeróżniejszych zastosowań wraz z tabelą zastosowań
Dobór segmentów wg tabeli zastosowań

Nr art.

Zakres dostawy

68867

Ninja kompletna z segmentami PCD Split

68866

Ninja kompletna z segmentami PCD Scraper

68869

Ninja kompletna z segmentami ES K20

68868

Ninja kompletna z segmentami BT K20

DOBÓR SEGMENTÓW
Podłoże

BT K20
68390

ES K20
68391

PCD Split
68389

PCD Scraper
68388

Uniwersalny segment
do podłoży średnio twardych i twardych

Uniwersalny segment
do podłoży miękkich
i bardzo miękkich

Do usuwania klejów
oraz cienkich warstw mas
szpachlowych i powłok
malarskich

Segment z 3 zębami PKD.
Do agresywnego usuwania
grubszych warstw klejów,
zapraw do płytek ceramicznych, pozostałości
włókniny, juty oraz mas
szpachlowych

Prosimy o dokonanie wyboru
segmentów nadających się
do Państwa podłoża.

Twardy beton itp.

•

Jastrych cementowy

•

Jastrych anhydrytowy

•

Asfalt lany

•

Jastrych magnezjowy

•

Cienkie warstwy epoksydowe

•

•

Powłoki PU

•

Podłogi z żywicy syntetycznej

•

Cienkie warstwy kleju < 1 mm

•

•

Dyspersyjne preparaty mocujące

•

Zaprawy do płytek ceramicznych
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•

Grube warstwy kleju > 1 mm

•

Papa izolacyjna

•

Pozostałości gąbki i włókniny

•

•

Pozostałości juty i podwójnego spodu
syntetycznego

•

•

MASZYNY I NARZĘDZIA | PRZYGOTOWANIE POdłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Szlifierka jednotarczowa
Tango 1000 W
Poręczna maszyna o mocy 1000 W o szerokim spektrum zastosowań.
Dane techniczne:
•
•
•
•

napięcie 230 V, moc 1000 W
prędkość obrotowa: 154 obr./min
waga: 41 kg
szerokość robocza: 375/400 mm

• szlifowanie i szczotkowanie jastrychów oraz mas szpachlowych
• do ostatecznego szlifowania parkietów i podłóg korkowych
• czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych i polerowania podłóg twardych

Nr art.

Zakres dostawy

56366

Szlifierka Tango, bez odsysacza i talerza napędowego

13503

Odsysacz, kompletny, składający się z urządzenia ssącego

14038

i kompletu węży z trójnikiem

14039

pierścienia odsysającego z fartuchem

15353

wieńca szczotkowego

72462

Pierścień do odsysacza, metalowy

73385

Komplet węży tylko w połączeniu w filtrem kurzu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Szlifierka podłogowa Neo 230
Dane techniczne:
•
•
•
•

napięcie 230 V, 50 Hz, moc 2000 W
prędkość obrotowa: 1500 obr./min
waga: 44 kg
szerokość robocza: 230 mm

•
•
•
•
•
•
•

idealna do powierzchni o małej i średniej wielkości oraz do obróbki przy brzegach
praca bezpyłowa dzięki wbudowanemu systemowi odsysania
możliwość trójstopniowej regulacji kąta głowicy szlifierskiej
ruchoma osłona systemu odsysania, która w każdym położeniu przylega do podłogi
odsuwana osłona systemu odsysania umożliwiająca pracę przy brzegach
drążek prowadzący o regulowanej wysokości z możliwością składania
łatwa wymiana segmentów diamentowych

Nr art.

Zakres dostawy

74650

Szlifierka podłogowa NEO 230, talerz do mocowania 4 segmentów diamentowych, poziomnica, ochrona słuchu, bez narzędzi szlifierskich
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Szlifierka jednotarczowa | MAMBO EVO
Niedościgniona wszechstronność! Profesjonalne dopasowanie do wszelkich zastosowań.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•

napięcie 230 V, moc 2000 W
prędkość obrotowa: 150–450 obr./min
waga: 52 kg + 18 kg dodatkowy obciążnik
szerokość robocza: 375/400 mm
ogranicznik prądu rozruchu

• optymalne dopasowanie materiału ściernego do powierzchni przeznaczonej do obróbki za pomocą płynnej
regulacji obrotów od 150 do 450 obr./min
• od najprostszych do najcięższych prac szlifierskich i frezarskich, ostateczne szlifowanie parkietów
• szybka i efektywna praca i wysoki urobek dzięki dużej prędkości obrotowej – duża wydajność nawet przy
niskich obrotach
• konstrukcja z metalową osłoną odporna na zniszczenie
• dodatkowe obciążniki zwiększające wydajność obróbki
• łatwy transport w samochodzie osobowym dzięki przekładanemu uchwytowi i zdejmowanym obciążnikom
(wymiary złożonego urządzenia 55 x 40 x 88 cm)

Nr art.

Zakres dostawy

61804

Szlifierka Mambo, pierścień ochronny i odsysający, dodatkowy obciążnik 18 kg, ochrona słuchu, bez talerza napędowego i odsysania

39709

Zbiornik czyszczący

38935

Wysięgnik kabla – komplet

41811

Przedłużacz WOLFF

20747

Pierścień do odsysacza

20993

Szczotka do obręczy

SZLIFIERKA TAŚMOWA | COBRA CLASsIC
Wydajna szlifierka taśmowa na taśmy bezkońcowe
Dane techniczne:
• zasilanie 230 V, moc 2,5 kW
• szerokość wałka 200 mm
• prędkość obrotowa bębna 2100 obr./min
• wymiary taśmy szlifierskiej 200 x 750 mm
• waga 82 kg

+ wysoka wydajność szlifowania, dzięki zasadzie szlifowania taśmowego,
żłobkowanie wałka daje dodatkowy efekt frezowania
+ szlifowanie nie pozostawia śladów, dzięki delikatnemu podnoszeniu bębna
+ regulowany nacisk szlifowania ustawiony poprzez płynną regulację
+ prosty transport poprzez demontaż uchwytu prowadzącego i silnika
+ regulacja taśmy w bezpiecznym miejscu maszyny

Nr art.

Zakres dostawy

39891

1 x PALLMANN COBRA CLASSIC, torba na narzędzia, 1 x worek na kurz, kabel PUR 2 12 m, nauszniki, maska przeciwpyłowa, cyrkoniowa taśma
szlifierska 2xK36, 2xK60, 1xK100
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SZLIFIERKA TAŚMOWA | COBRA

Dane techniczne:
• zasilanie 230 V, moc 2,5 kW
• szerokość walca 200 mm
• prędkość obrotowa walca 2100 obr./min
• wymiary taśmy szlifierskiej: 200 x 750 mm
• waga 89,7 kg
• akcesoria: przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

+ duża wydajność, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu szerokości
taśmy ściernej
+ obsługa panelu sterowania: dostęp do wszystkich włączników
możliwy jest przy zachowaniu ergonomicznej postawy, co zwiększa
komfort obsługi
+ system „worek w worku“: wkład jednorazowy wewnątrz tradycyjnego
worka
+ przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu
+ niski poziom wibracji oraz cicha praca, dzięki zastosowaniu
paska nowej generacji
+ szybka wymiana paska
+ automatyczne napinanie paska
+ łatwe poziomowanie kółek prowadzących
+ wąska, kompaktowa budowa – możliwość szlifowania
bardzo blisko ściany
+ komfortowy demontaż uchwytu, silnika i rury odkurzacza – ułatwiający
transport maszyny
+ optymalizacja ciężaru maszyny poprzez łatwo demontowalne
podzespoły
+ obustronne rolki odstępu od ściany
+ nowoczesne wzornictwo
+ wyświetlacz napięcia sieciowego

Nr art.
59906

– system „worek w worku” wymaga stosowania worków jednorazowych
– większa waga całkowita

Zakres dostawy
1 x PALLMANN COBRA, torba narzędziowa, 2 x worek na pył i 10 x wkłady z tworzywa sztucznego, kabel PUR 12 m, ochrona słuchu,
maska przeciwpyłowa, cyrkoniowa taśma szlifierska 2xK36, 2xK60, 1xK100
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SZLIFIERKA KĄTOWA | PALLMANN GECKO FLEX
Szlifierka kątowa Gecko Flex jest nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie szlifowania podłóg drewnianych.

Dane techniczne:
•
•
•
•

napięcie 230 V, moc 1,5 kW
prędkość obrotowa: regulowana 1400–4200 obr./min
średnica krążków szlifujących 178 mm
waga 4,5 kg

+
+
+
+

oryginalny silnik Flex
dwie różne tarcze mocujące krążki
regulowana szczotka osłony tarczy
wysoka wydajność

Nr art.

Zakres dostawy

60037

1 x PALLMANN GECKO FLEX, tarcza z rzepem mocującym, tarcza z mocowaniem śrubowym, zapasowe szczotki osłony, uchwyt boczny, słuchawki
ochronne, maska przeciwpyłowa

AKCESORIA | WALIZKA TRANSPORTOWA DO PALLMANN GECKO FLEX
Walizka transportowa do szlifierki PALLMANN GECKO FLEX. Wypełnienie z twardej gąbki zapewni bezpieczny transport oraz przechowywanie urządzenia.

Nr art.

Zakres dostawy

64135

1 x walizka transportowa do PALLMANN GECKO FLEX
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SZLIFIERKA KĄTOWA | GECKO STAR 2.0
Szlifierka kątowa Gecko Star jest doskonałym uzupełnieniem podstawowego zestawu do szlifowania podłóg
drewnianych. Nowoczesny kształt oraz zachowanie zasad ergonomii ułatwiają szlifowanie miejsc niedostępnych dla maszyn taśmowych. Możliwość wyboru długości ramienia szlifującego oraz szerokości krążków ściernych.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

zasilanie 230 V, 50 Hz
prędkość obrotowa 1500 obr./min
liczba obrotów Ø 3.300–3.800 U/min
waga ok. 9,6 kg
długość ramienia szlifującego ø150 mm. Długie 370 mm lub krótkie 130 mm
długość ramienia szlifującego ø178 mm. Długie 385 mm lub krótkie 175 mm
regulacja pochylenia maszyny za pomocą kółek w zakresie 12 mm

+
+
+
+

duża poręczność
ergonomiczne, regulowane ustawienie uchwytów
oświetlenie obszaru roboczego
praktycznie bezpyłowe szlifowanie

Nr art.

Rodzaj szlifierki

82727

GECKO STAR 2.0 ø150 mm krótkie ramię

Zakres dostawy

82728

GECKO STAR 2.0 ø150 mm długie ramię

82729

GECKO STAR 2.0 ø178 mm krótkie ramię

82730

GECKO STAR 2.0 ø178 mm długie ramię

1 PALLMANN GECKO STAR, ramię szlifujące, adapter do odkurzacza 38/35 mm, dwa zaciski
do worka, rura odkurzacza krótka oraz długa, worek na pył, słuchawki ochronne, uchwyt
boczny, maska przeciwpyłowa

Szlifierka do parkietu | VIPER
Kompaktowa szlifierka taśmowa
Dane techniczne:
•
•
•
•
•

napięcie: 230 V, moc 1,85 kW
szerokość walca 200 mm
prędkość obrotowa walca 1900 obr./min
wymiar taśmy szlifierskiej: 200 x 750 mm
waga 83 kg

•
•
•
•
•

szybka wymiana taśm szlifierskich, dzięki urządzeniu naprężającemu
skuteczne odsysanie pyłu
płynnie regulowany nacisk szlifowania
łatwy transport, dzięki demontażowi drążka prowadzącego i silnika
regulacja taśmy w bezpiecznym miejscu maszyny

Nr art.

Zakres dostawy

39891

1 x PALLMANN VIPER, słuchawki, kabel 12 m, maska przeciwpyłowa, multiclip, szablon do regulacji kół jezdnych, torba na narzędzia,
worek na pył, kabel 12 m
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Wilgotnościomierz uniwersalny
V1-D4
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•

wymiary: 147 x 89 x 33mm
zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5V
wyświetlacz: czarno-biały z podświetleniem, rozdzielczość 128 x 64 pikseli
zakres temperatur pracy: od 5°C do 40°C
dokładność pomiaru: ±0.5%
dostępne skale: Concrete/Carbide Method/Relative Scale/15.3 Scale

• przeznaczony do pomiarów wilgotności podłoży
• nieniszcząca metoda pomiaru wilgotności przy równoczesnym zachowaniu wysokiej
dokładności wyniku pomiaru
• łatwe stosowanie urządzenia
• wyświetlanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym na czytelnym wyświetlaczu
• nadaje się do wstępnego badania gotowości materiałów budowlanych do układania
na nich okładzin (pomiar CM)
Ograniczenia:
Urządzenie pomiarowe V1-D4 nie jest w stanie zmierzyć wilgotności przez materiały przewodzące prąd,
takie jak osłony blaszane oraz przez wykładziny z kauczuku etylenowo-propylenowego lub mokrych powierzchni.
Ponadto nie nadaje się do pomiaru przykrytych podłóg betonowych, np. drewnem.

Nr art.

Zakres dostawy

71053

Miernik V1-D4, komplet baterii, walizeczka ręczna, instrukcja obsługi

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Miernik wilgotności
Hydrometr GM-200
Dane techniczne:
•
•
•
•

wymiary: 142 x 79 x 24 mm
zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5 V
wyświetlacz: monochromatyczny, rozdzielczość 128 x 63 pikseli z podświetlaniem tła, ręczne ustawianie wyświetlacza
temperatura pracy: od 5 do 40°C, 9 skal pomiarowych

•
•
•
•

do pomiaru wilgotności betonu, gipsu, cementu i EPS
możliwość pomiaru wilgotności drewna
pomiar bez naruszania badanej powierzchni
pewnie leży w dłoni i jest wygodny w obsłudze ze względu na niewielkie gabaryty,
ergonomiczny kształt i gumę antypoślizgową na brzegach
• ręczne ustawianie wyświetlacza
• indywidualna wartość progowa alarmu, również sygnałem akustycznym
Nr art.

Zakres dostawy

71054

Miernik wilgotności Hydrometr GM-200
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Termohigrometr LVT 15
Dane techniczne:
•
•
•
•

zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5 V, pobór prądu: 34 mA
wymiary: 146 x 79 x 26 mm (wys. × szer. × gł.)
wyświetlacz: monochromatyczny z podświetlaniem tła, rozdzielczość 128 x 64 piksele
zakres temperatur pracy: 5 do 40°C < 80% względnej wilgotności powietrza bez kondensacji

•
•
•
•

pomiar temperatury powietrza i wilgotności względnej (RH) #71055
obliczanie punktu rosy
przyłącze do termoelementu (typu K) do dodatkowego pomiaru temperatury powierzchni
alarm optyczny i akustyczny przy różnicach temperatury

Nr art.

Zakres dostawy

71055

Miernik LVT 15, komplet baterii, walizeczka ręczna, instrukcja obsługi, czujnik do powierzchni OF-02 (#71057)
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | HIGROMETR CM
Kompletny zestaw urządzeń do pomiaru wilgotności podłoża. W metalowej walizce transportowej.
•
•
•
•

Nr art.
13486

siła ścinająca mierzona za pomocą czujnika hydraulicznego
odczyt wytrzymałości na ścinanie na wskaźniku
przetestowany przez FMPA Otto Graf instytut w Stuttgarcie
maks. siła sprawdzająca 5 k

Zakres dostawy
1 x HIGROMETR CM, butla ciśnieniowa, manometr, waga sprężynowa, szala wagi, kowadełko/młotek, przecinak płaski, miska do rozdrabniania,
kulki, 20 ampułek z karbidem, 1 ampułka testowa, metalowa walizka transportowa

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | Szlifierka podłogowa BS 125
Nowa szlifierka podłogowa marki WOLFF.
Dane techniczne:
• napięcie 230 V, moc 1400 W
• prędkość obrotowa: 11000 obr./min
• waga: 2,6 kg
• Ø tarcz: 125 mm
•
•
•
•
•
•

wysoka wydajność urobku zapewniająca optymalny postęp robót
elektroniczny układ natychmiastowego startu i samoczynnie rozłączające szczotki
odchylana osłona o regulowanej wysokości umożliwiająca dokładną i bezpyłową pracę przy brzegach
kauczukowe pasemka uszczelniające gwarantują wysoką moc odsysania
regulowany uchwyt
blokada wrzeciona zapewniająca łatwą wymianę tarcz

Nr art.

Zakres dostawy

72738

1 x BS 125, tarcza szlifierska Ø 125 ES K20 czarna, walizka, ochrona słuchu, okulary ochronne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | PressoMess
miernik wytrzymałości na ścinanie
Specjalny miernik dla rzeczoznawców i ekspertów z branży podłogowej. Do pomiarów wytrzymałości na
ścinanie takich podłoży jak: jastrychy, masy szpachlowe i materiały drewnopochodne.
•
•
•
•

siła ścinająca mierzona za pomocą czujnika hydraulicznego
odczyt wytrzymałości na ścinanie na wskaźniku
przetestowany przez FMPA Otto Graf instytut w Stuttgarcie
maks. siła sprawdzająca 5 k

Nr art.

Zakres dostawy

#16273

1 x PRESSOMESS, szablon, szpachelka ręczna, klej reaktywny, po 20 klocków kontrolnych i oporowych, walizka przenośna
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MASA USZCZELNIAJĄCA | FUGA DO PARKIETU
Akrylowo-dyspersyjny materiał uszczelniający do prac parkieciarskich.
Idealna do wypełniania i uszczelniania:
• fug dylatacyjnych
• przerw pomiędzy drewnem a ścianą

+ nie zawiera silikonu
+ można pokrywać lakierem odpylającym
Nr art.

Wielkość opakowania

Kolor

11665

310 ml

buk jasny, klon kanadyjski 179 RAL

11666

310 ml

dąb jasny 141 RAL

11667

310 ml

buk parzony, wiśnia 104 RAL

11668

310 ml

ciemne drewna egzotyczne, afromozja 980 RAL

11669

310 ml

jesion, jodła, klon europejski 178 RAL

41126

310 ml

dąb ciemny 303 RAL

NARZĘDZIA | Aplikator do środków pielęgnacyjnych „łasiczka“
Nr art.

Opakowanie

12510 (komplet uchwyt + wkład wymienny)

10 sztuk

12598 (wkład wymienny)

1 sztuka

NARZĘDZIA | SZPACHLA DO PRAC PARKIECIARSKICH NIERDZEWNA 27 CM
Nr art.

Opakowanie

12506

10 sztuk

NARZĘDZIA | Aplikator MAGIC OIL
Nr art.

Opakowanie

55889 (uchwyt + wkład wymienny)

1 sztuka

55890 (pióro wymienne aplikatora)

1 sztuka

NARZĘDZIA | WAŁEK JEDNORAZOWY
(DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH)
Nr art.

Opakowanie

12496

50 sztuk

NARZĘDZIA | WAŁEK profesjonalny
(DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH)
Nr art.

Opakowanie

12493

12 sztuk

NARZĘDZIA | WAŁEK SZER. 50 MM (WAŁEK DO MALOWANIA LINII)
Nr art.

Opakowanie

21192

1 sztuka
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NARZĘDZIA | PROFESJONALNY WAŁEK Z MIKROFAZY
DO LAKIERÓW NA BAZIE WODY
Nr art.

Opakowanie

12495

12 sztuk

NARZĘDZIA | UCHWYT DO WAŁKÓW
Nr art.

Opakowanie

12494

50 sztuk

NARZĘDZIA | UCHWYT DO WAŁKÓW COLOR
Nr art.

Opakowanie

21193

1 sztuka

AKCESORIA | TUBA NA WAŁEK
Nr art.

Opakowanie

13814

1 sztuka

AKCESORIA | WORECZKI
Nr art.

Opakowanie

40181

50 sztuk

AKCESORIA | WIADRO PALLMANN NA LAKIERY NAWIERZCHNIOWE
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Nr art.

Wielkość opakowania

Kolor standardowy

Opakowanie

17393

19 l

czarny

1 sztuka

MASZYNY I NARZĘDZIA | MATERIAŁY ŚCIERNE

MATERIAŁY ŚCIERNE | KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

12621

K 16

10 sztuk/karton

12622

K 24

10 sztuk/karton

12623

K 30

10 sztuk/karton

12624

K 36

10 sztuk/karton

12625

K 40

10 sztuk/karton

12626

K 50

10 sztuk/karton
10 sztuk/karton

12627

K 60

12628

K 80

10 sztuk/karton

12629

K 100

10 sztuk/karton

12630

K 120

10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | CYRKONiOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

11478

K 24

10 sztuk/karton

11479

K 36

10 sztuk/karton

11480

K 40

10 sztuk/karton

11481

K 60

10 sztuk/karton

11482

K 80

10 sztuk/karton

11483

K 100

10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 550 MM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

11486

K 36

10 sztuk/karton

11488

K 60

10 sztuk/karton

11489

K 80

10 sztuk/karton

11490

K 100

10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEPY 150 MM z otworem
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

41054

K 16

25 sztuk/karton

41055

K 24

25 sztuk/karton

41056

K 36

25 sztuk/karton

41057

K 40

50 sztuk/karton

41059

K 60

50 sztuk/karton

41060

K 80

50 sztuk/karton

41111

K 100

50 sztuk/karton

41112

K 120

50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 178 MM Z OTWOREM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

41113

K 16

25 sztuk/karton

41114

K 24

25 sztuk/karton

41115

K 36

25 sztuk/karton

41117

K 40

50 sztuk/karton

41119

K 60

50 sztuk/karton

41120

K 80

50 sztuk/karton

41121

K 100

50 sztuk/karton

41122

K 120

50 sztuk/karton
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MATERIAŁY ŚCIERNE | TAŚMA ŚCIERNA CYRKONIA do Gecko Flex
8-otworowa
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

62002

K 40

50 sztuk/karton

62003

K 60

50 sztuk/karton

62005

K 80

50 sztuk/karton

62006

K 100

50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 200 MM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

21245

K 40

50 sztuk/karton

14581

K 60

50 sztuk/karton

14583

K 80

50 sztuk/karton

14584

K 100

50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | SIATKA ŚCIERNA NA RZEP 406 MM
Nr art.

Ziarnistość

Opakowanie

12665

K 60

10 sztuk/karton

12666

K 80

10 sztuk/karton

12667

K 100

10 sztuk/karton

12668

K 120

10 sztuk/karton

PADY | PAD DO CZYSZCZENIA 406/10 MM
Nr art.

Kolor

Opakowanie

12676

beżowy

10 sztuk/karton

12677

zielony

10 sztuk/karton

12679

biały

10 sztuk/karton

PADY | PAD DO CZYSZCZENIA 406/20 MM

64

Nr art.

Kolor

Opakowanie

12680

beżowy

5 sztuk/karton

12691

zielony

5 sztuk/karton

12693

biały

5 sztuk/karton

INDEks

ALLBASE

44

Aplikator do środków pielęgnacyjnych

TARCZA ŚCIERNA NA RZEPY 150 MM z otworem	

63

TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 178 MM Z OTWOREM

63

„łasiczka“

61

TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 200 MM

64

Aplikator MAGIC OIL

61

Termohigrometr LVT 15

59

COBRA CLASsIC

54

TUBA NA WAŁEK

62

COBRA

55

UCHWYT DO WAŁKÓW

62

CLEAN STRONG

47

UCHWYT DO WAŁKÓW COLOR

62

CYRKONIOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM

63

UNIBASE

45

DIAMENTOWA TARCZA SZLIFUJĄCA NINJA

52

UNI-KITT

44

FUGA DO PARKIETU

61

UZIN Clean Box	

30

GECKO STAR 2.0

57

UZIN KR 516

24

HIGROMETR CM

60

UZIN LEVELPIN

22

KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM

63

uzin mieszadło	

22

KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 550 MM

63

UZIN MK 73

31

MAGIC OIL 2K

42

UZIN MK 91 nb	

30

Magic Oil Care	

49

UZIN MK 92 S

29

MAMBO EVO

54

UZIN MK 93

30

Miernik wilgotności Hydrometr GM-200

58

UZIN MK 150

28

PAD DO CZYSZCZENIA 406/10 MM

64

UZIN MK 200

28

PAD DO CZYsZCZENIA 406/20 MM

64

UZIN Multimoll Soft Sonic 3 mm	

25

Pall-X 94

37

UZIN Multimoll Vlies	

25

Pall-X 96

37

UZIN NC 112

21

Pall-x 98 GOLD

38

UZIN NC 150

20

Pall-X 320

34

UZIN NC 174

20

Pall-X 325

36

UZIN NC 182 NEW

19

PALL-X 333 COLOR A/B

35

UZIN NC 196

21

Pall-X FUTURE

36

UZIN PE 317

16

Pall-X KITT

34

UZIN PE 360 PLUS

16

Pall-X PURE

39

UZIN PE 404

18

Pall-x TREND

39

UZIN PE 414 TURBO

18

PALLMANN CLEAN

47

UZIN PE 460 NEW

17

PALLMANN Entgrauer	

43

UZIN PE 480

17

PALLMANN FINISH CARE

48

UZIN RIPPER

20

PALLMANN FINISH CARE stop	

49

UZIN RK 33

31

PALLMANN GECKO FLEX

56

UZIN RK 37

31

PALLMANN HARDWAX OIL

41

UZIN RR 188

26

PALLMANN OUTDOOR-OIL

43

UZIN RR 201

23

PALLMANN OUTDOOR-OIL 1K COLOR naturalny	

43

UZIN RR 203

23

PALLMANN X-LIGHT SYSTEM

40

UZIN SC 968

19

PressoMess miernik wytrzymałości na ścinanie	 60

uzin wiadro do mas	

22

PROFESJONALNY WAŁEK Z MIKROFAZY

uzin wiadro do wody	

22

62

UZIN WŁÓKNO ZBROJĄCE

24

SH 81 A/B

45

WALIZKA TRANSPORTOWA DO PALLMANN GECKO FLEX

56

SIATKA ŚCIERNA NA RZEP 406 MM

64

WAŁEK JEDNORAZOWY

SOJABASE PLUS

41

(DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH )

SPIDER

51

WAŁEK profesjonalny

Szlifierka jednotarczowa Tango 1000 W

53

(DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH )

61

Szlifierka podłogowa BS 125

60

WAŁEK SZER. 50 MM (WAŁEK DO MALOWANIA LINII)

61

Szlifierka podłogowa Neo 230

53

WORECZKI

62

VIPER

57

DO LAKIERÓW NA BAZIE WODY

SZPACHLA DO PRAC PARKIECIARSKICH

61

NIERDZEWNA 27 CM

61

Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4

58

TAŚMA ŚCIERNA CYRKONIA do Gecko Flex	

64

WIADRO PALLMANN NA LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

62
65

NASI EKSPERCI SŁUŻĄ DORADZTWEM

2
2

1
2

5
2

5

6 3
1

6

2
4
1

4
1

DORADZTWO TECHNICZNE:

1

3

Robert Elias
Polska Zachodnia
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PALLMANN
Telefon: +48 604 377 210
robert.elias@uzin-utz.com
Waldemar Dybiec
Polska Centralna
Doradca handlowy
PALLMANN
Telefon: +48 518 136 591
waldemar.dybiec@uzin-utz.com

2

4

Mirosław Różański
Polska Północna
Doradca handlowy
PALLMANN
Telefon: +48 601 962 025
miroslaw.rozanski@uzin-utz.com

Dariusz Turski
Polska
Doradztwo techniczne
PALLMANN
Telefon: +48 693 285 208
dariusz.turski@uzin-utz.com

Grzegorz Przytuła
Polska Południowa
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PALLMANN
Telefon: +48 502 236 664
grzegorz.przytula@uzin-utz.com

Dział Obsługi Klienta - DOK

Agnieszka Szuścicka
Kierownik DOK
Telefon: +48 76 723 91 64
Tel. kom.: +48 664 083 733
agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com

1
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Magdalena Balicka
Polska Wschodnia i Południowa
Telefon: +48 76 723 91 66
Tel. kom.: +48 606 358 200
magdalena.balicka@uzin-utz.com

2

Małgorzata Janus
Polska Zachodnia i Północna
Telefon: +48 76 723 91 77
Tel. kom.: +48 728 368 669
malgorzata.janus@uzin-utz.com

Agnieszka Kaczmarczyk
Koordynator sprzedaży
maszyny i narzędzia
Telefon: +48 76 723 91 65
Tel. kom.: +48 691 713 323
agnieszka.kaczmarczyk@uzin-utz.com

WSZYSTKO
DLA PAŃSTWA
PODŁÓG
Marki UZIN, WOLFF, Pallmann, codex obejmują kompletny asortyment produktów, systemów i usług do
układania nowych, remontów istniejących i konserwacji wykładzin podłogowych wszelkiego rodzaju,
parkietu, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Gwarantuje to Państwu bezpieczeństwo i pewność co do tego, że we wszystkich problemach dotyczących
podłóg będziecie mieli Państwo do czynienia z jednym, kompetentnym i niezawodnym partnerem.

UZIN. I wiesz na czym stoisz.
Systemy układania wykładzin i parkietów

WOLFF. Jesteś silniejszy niż myślisz.
Maszyny i specjalistyczne narzędzia do przygotowania
podłoża i układania wykładzin podłogowych

PALLMANN.
Kompletny asortyment do układania parkietów

codex. Dla profesjonalnych glazurników.
Systemy układania okładzin – wyłącznie
dla prawdziwych glazurników
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PALLMANN | Marka należąca do Uzin Utz AG
UZIN Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 287
PL 59-220 Legnica
Telefon +48 76 723 91 50
Telefax +48 76 723 91 61
e-mail: biuro@uzin-utz.com
www.pallmann.pl
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