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UKŁaDANIE JASTRYCHÓW
przygotowanie podłoża

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PAŃSTWA ZDANIE
JEST DLA NAS WAŻNE
Drodzy Klienci,

innowacja i tradycja, jakość i harmonia, wzrost i zrównoważony rozwój – to wartości, które charakteryzują rodzinne przedsiębiorstwo Uzin Utz AG od początków jego działalności, czyli od 1911 roku. Również dziś w znaczącym stopniu wpływają one na nasze działania.

układanie wykładzin

układanie wykładzin

Dzięki rozwiniętym kompetencjom technologicznym możemy zagwarantować doskonałą jakość naszych produktów.
Bogaty know-how i zaangażowanie naszych pracowników wpływa pozytywnie na Wasze codzienne doświadczenia
zawodowe. Dla Was dajemy z siebie wszystko. Tę sprawdzoną i przynoszącą sukcesy strategię realizuję jako prezes
zarządu i będę to robił także w przyszłości.
Najważniejsze jest dla nas Państwa pełne zadowolenie z naszych produktów i usług, dlatego chcemy się stale doskonalić i jeszcze lepiej odpowiadać na Wasze potrzeby.

switchTec®

switchTec®

Jesteście głównym motorem naszych działań i pomagacie nam dostrzec jeszcze wcześniej zmieniające się trendy
rynkowe, nowe wymogi, a co za tym idzie – jeszcze lepiej dopasowywać do nich nasze produkty. Czynimy to wszystko
po to, byście osiągali jeszcze większe sukcesy.
Wspólnie z koleżankami i kolegami zrobimy wszystko, by Wasze życzenia i propozycje ulepszeń zostały wprowadzone
w życie. Dziękujemy za ten cenny wkład! Ze swoimi propozycjami i życzeniami możecie zwrócić się również bezpośrednio do mnie – drogą mailową na adres: feedback-vorstand@uzin-utz.com lub telefonicznie pod numerem:
+49 731/ 40 97 47 2 w poniedziałki od godziny 13 do 15.

układanie podłóg drewnianych

układanie podłóg drewnianych

Pragniemy realizować wraz z Państwem kolejne wspólne i długofalowe cele. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
by nasze partnerskie relacje biznesowe nadal dynamicznie się rozwijały.
Z życzeniami dalszej owocnej współpracy

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

Thomas Müllerschön
Prezes Zarządu
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UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UZIN – Doradztwo techniczno-handlowe

UZIN | Marka Uzin Utz AG
Uzin Polska Sp. z o.o. | ul. Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica
Telefon: +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61
e-mail: biuro@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl

Dyrektor handlowy

Bartosz Grygorowicz

Doradztwo handlowe

zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie
Telefon: +48 601 162 495
E-mail: irena.piwowarczyk@uzin-utz.com

2

pomorskie, kujawsko-pomorskie
Telefon: +48 601 962 025
E-mail: miroslaw.rozanski@uzin-utz.com

Jarosław Wojniusz
3

warmińsko-mazurskie
Telefon: +48 604 377 210
E-mail: jaroslaw.wojniusz@uzin-utz.com

Katarzyna Czuboni

Weronika Matijczak
4

dolnośląskie
Telefon: +48 601 162 497
E-mail: weronika.matijczak@uzin-utz.com

5

Wykładziny podłogowe
lubelskie, mazowieckie, podlaskie
Telefon: +48 664 046 100
E-mail: katarzyna.czuboni@uzin-utz.com

Urszula Krukowska

6

Parkiet
mazowieckie
Telefon: +48 502 295 007
E-mail: urszula.krukowska@uzin-utz.com

1
1

Stanisław Gawliczek

1

switchTec®

2
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2

Waldemar Ryżak

Piotr Kazimierczak
8

małopolskie
Telefon: +48 605 105 896
E-mail: piotr.kazimierczak@uzin-utz.com

9

świętokrzyskie, podkarpackie
Telefon: +48 601 162 496
E-mail: waldemar.ryzak@uzin-utz.com

Doradztwo handlowe

switchTec®

5

opolskie, śląskie
Telefon: +48 664 786 286
E-mail: stanislaw.gawliczek@uzin-utz.com

2

5

6

Marek Nowakowski

2

Bogusław Koczorowski

Telefon: +48 609 80 60 66
E-mail: marek.nowakowski@uzin-utz.com

4

Telefon: +48 691 407 992
E-mail: boguslaw.koczorowski@uzin-utz

1
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układanie podłóg drewnianych
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Doradztwo techniczne
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Maciej Załęski

9
1

2

Polska Zachodnia
Telefon: +48 784 991 614
maciej.zaleski@uzin-utz.com

Adam Wiśniewski
2

Polska Wschodnia
Telefon: +48 784 991 622
adam.wisniewski@uzin-utz.com

2

Narzędzia i produkty uzupełniające

Dział Obsługi Klienta - DOK
KIEROWNIK DOK

Agnieszka Szuścicka

Telefon: +48 76 723 91 64
Tel. kom. +48 664 083 733
E-mail agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com

Magdalena Balicka

Małgorzata Janus

1

6

www.uzin.pl

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

www.uzin.pl

2

Polska Wschodnia i Południowa
Konsultacja sprzedaży marki Arturo
Telefon: +48 76 723 91 66
Tel. kom. +48 606 358 200
E-mail magdalena.balicka@uzin-utz.com

Marta Stadnik

Koordynator sprzedaży marki WOLFF
Telefon: +48 76 723 91 65
Tel. kom. +48 691 713 323
E-mail: marta.stadnik@uzin-utz.com
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układanie wykładzin

2

1

układanie wykładzin

1

1
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Mirosław Różański

Irena Piwowarczyk

3

przygotowanie podłoża

Telefon: +48 601 96 20 22
bartosz.grygorowicz@uzin-utz.com

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

PODŁOŻE

lub

+ wysoka wytrzymałość

UZIN
PE 360
PLUS
+ szybkoschnący

UZIN
NC 182
+ prosta
obróbka

UZIN
PE 360
PLUS
+ szybkoschnący

Nowy jastrych,
np. jastrych cementowy
lub anhydrytowy

+ długi czas
układania

+ obustronna aplikacja
w „technologii kontaktowej”

Sigan
Elements

+

usuwanie
bez pozostałości

+ utrzymujący

wymiar wykładziny

+

usuwanie
bez pozostałości

+ utrzymujący

wymiar wykładziny

UZIN NC 110
+ bez naprężeń

UZIN
PE 630

UZIN
NC 182

+ pewność

+ prosta
obróbka

UZIN MK 92 S lub UZIN MK 200

UZIN
PE 360
PLUS
+ szybkoschnący

Stare podłoża, płyty wiórowe,
stare okładziny ceramiczne,
podłoża z resztkami klejów

Jeśli wymagane:

UZIN PE 360 PLUS,
UZIN PE 260, UZIN NC 182,
UZIN NC 888

Stare schody z zeszlifowanymi
resztkami klejów, oczyszczone
i gładkie

www.uzin.pl

Planus

Planus

Masa
szpachlowa,
metal

Masa
szpachlowa,
płyty wiórowe,
metal

www.uzin.pl

ŚRODEK
GRUNTUJĄCY

UZIN NC 170 LevelStar

+ wysoka
wytrzymałość
na ścinanie

Sigan 2

MASA
NIWELUJĄCA

+

Sigan
Elements
Plus

Stare
wykładziny
podłogowe,
płytki
ceramiczne

Stare
wykładziny
elastyczne

PODŁOŻE

ŚRODEK GRUNTUJąCY
/ MASA NAPRAWCZA

switchTec®
układanie podłóg drewnianych
Narzędzia i produkty uzupełniające

8

+ ekonomiczne
rozwiązanie

Sigan 1

środek gruntujący

+ mocna
nitkowata spoina

UZIN
WK 222

Parkiet warstwowy
Parkiet tradycyjny

+ szybkowiążący

przygotowanie podłoża

UZIN
KE 2000S

Nowe
panele
i płytki
winylowe
(LVT)

układanie wykładzin

UZIN
KE 66 NEW

Nowe
wykładziny
elastyczne
i tekstylne

+ twardoelastyczny

switchTec®

UZIN
LE 42

Nowe
panele
i płytki
winylowe
(LVT)

UZIN NC 174

+ wysoka wytrzymałość

UZIN PE 360 PLUS
+ szybkoschnący

układanie podłóg drewnianych

UZIN
KE 418

Nowe
wykładziny
elastyczne
i tekstylne

UZIN PE 414 Turbo
+ oszczędność czasu

Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN
UZ 57

Nowa wykładzina
tekstylna wyklejana na
narożnikach, schodach itp.

PARKIET

Wykładzina
kauczukowa

KLEJ

Panele
i płytki
winylowe
(LVT)

WYkładzina
podłogowa

Linoleum
w rolkach

podłoże

WYKŁADZINA

Wykładzina
PVC/CV
w płytkach
i w rolkach

MASA
NIWELUJĄCA

KLEJ

układanie wykładzin

Wykładzina
tekstylna
w rolkach

ogólnie
montażParkiet
podłóg
drewnianych

montaż WYkładzin
w technologii suchej

SCHODY

klej

montaż wykładzin podłogowych

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

nasze zalecenia

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Uzin

Nowy jastrych,
np. jastrych cementowy lub anhydrytowy

9

istotne informacje (np. właściwa ilość wody lub informacje

switchTec®

układanie wykładzin

o zużyciu) – bez konieczności długiego szukania ich w tekście.

kg

wewnątrz
i na zewnątrz, na
ścianach
i podłogach

i są zrozumiałe niezależnie od języka. Dana informacja jest

nia: wewnątrz
pomieszczeń,
na podłodze
i na ścianach

zapada w pamięć.

UZIN Masy niwelujące

MHD

min. shelf life

6M

Okres trwałości:
6 miesięcy

ca./approx.

15 Min.

> 3 mm
Schichtdicke / Thickness

!

Spachtelmasse ist pumpfähig

Begehbar nach ca. 60 Minuten

Należy uwzględnić
informacje zawarte
w karcie
technicznej

Berücksichtigung
des UZIN Produktdatenblattes

Nadaje się
na ogrzewanie
podłogowe

Verarbeitungstemperatur im Bereich
von 15 °C – 25 °C bzw. 60 °F – 77 °F

Masa szpachlowa
może być
nakładana przy
pomocy rakli

Spachtelmasse kann mit
der Rakel appliziert werden

25 kg

6–6,5 l wody na
25 kg zawartości
worka

6 – 6,5 l

mm

kg/m2

1
3
10

1,5
4,5
15

Verbrauchsmenge je m2
je mm Schichtdicke

> 1 mm
Schichtdicke / Thickness

i
Datenblatt
data sheet

> 2 Stunden

ca. / approx. 60 min

10

6 – 6,5 l Wasser je 25 kg Pulver verwenden

Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Nakładanie przy
pomocy wałka/
zużycie

1–2h

100 – 150 g/m²

Begehbarkeit

Auftrag mit Rolle / Verbrauch
Czas obróbki

25 – 30 min.

Przed zastosowaniem wymieszać

Vor Gebrauch aufrühren

Unikać
tworzenia kałuż

Zastosowanie przy
pomocy wałka
nylonowo-pluszowego lub TKB-B2
- szpachlą zębatą

Nylon

Pfützenbildung vermeiden /
avoid formation of puddles

Verarbeitungszeit

Pfützenbildung vermeiden

!

Należy uwzględnić
informacje zawarte
w karcie technicznej

Verarbeitung mit Nylon-Plüsch-Rolle
oder TKB-B2-Zahnspachtel möglich

300 – 350 g/m2

B

Nähte verschweißen

Nadaje się pod
krzesła na kółkach

Stuhlrolleneignung ab einer Schicktdicke
von mindestens 1 mm

Stuhlrolleneignung

www.uzin.pl

www.uzin.pl

Odpowiednia
szpachla zębata/
zużycie

Zahnung_Verbrauch_3
Czas obróbki

10 – 30 min.

25 – 30 min.

Verarbeitungszeit

Verarbeitungstemperatur
im angegebenen Bereich

Nadaje się pod
krzesła na kółkach,
minimalna grubość
>= 1 mm

250 – 300 g/m2

Spawanie połączeń

B

8 kg

A

24 kg

Proporcje
mieszania A do B

350 – 400 g/m2

Berücksichtigung
des UZIN Produktdatenblattes
+ 25 °C /
+ 77 °F
Temperatura
obróbki w podanym
+ 5 °C /
zakresie
+ 41 °F

Zużycie dla
grubości warstwy

24 h

Mischverhältnis
Komponente A zu B

Możliwość
układania
wykładzin

5 – 30 min.

R1
R1
R1R2

Einlegezeit
Nadaje się
na ogrzewanie
podłogowe

kg

Eignung für die Fußbodenheizung

Czas osiagnięcia R2
wytrzymałości
R2
R3
końcowej
R3

3 Tage/3 days
Eignung für die Fußbodenheizung

12M

Okres trwałości:
12 miesięcy

UZIN Kleje

Ca. 15 Minuten Verarbeitungszeit
Eigung für Staplerverkehr (sehr hohe Punktlasten)
ab einer Schichtdicke von mindestens 3 mm
+ 25 °C /
+ 77 °F
Temperatura
Szlifowanie po
Możliwość
obróbki w zakresie:
2 godz.
+ 15 °C /
stosowania pompy
15–25˚ C
> 2 godz.
+ 60 °F

Możliwość
wchodzenia po
60 min

Datenblatt
data sheet

Verarbeitungstemperatur
im angegebenen Bereich

Mindesthaltbarkeit 6 Monate

Der Anwendungsbereich:
Eignung für den Innenbereich am Boden

i

Dopuszczenie
ruchu wózków
widłowych

Czas obróbki:
15 min

MHD

min. shelf life

Vor Gebrauch schütteln
Możliwość
wchodzenia

Der Anwendungsbereich:
Eignung für den Innenbereich
und Wand
+ 25an
°C Boden
/
+ 77 °F
Temperatura
obróbki w podanym
+ 5 °C /
zakresie
+ 41 °F

Nadaje się na
ogrzewanie
podłogowe

Eignung für die Fußbodenheizung

Przed użyciem
wstrząsnąć
opakowaniem

Czas osiagnięcia
wytrzymałości
końcowej

Endfestigkeit

Frostbeständig, für außen und innen
an Boden und Wand Zakres stosowa-

krótka, charakterystyczna, a prezentacja graficzna dobrze

Vor Auftrag Fläche gründlich absaugen

3 Tage/3 days

Piktogramy umieszczone są centralnie w jednym bloku

Zakres stosowania:
wewnątrz,
na podłogach

układanie podłóg drewnianych

Stuhlrolleneignung

Berücksichtigung
Odporny na mróz
des UZIN Produktdatenblattes

Przed nałożeniem
powierzchnię
dokładnie odkurzyć

układanie wykładzin

i na pierwszy rzut oka odnaleźć na opakowaniu wszystkie

!

Nadaje się pod
krzesła na kółkach

switchTec®

Datenblatt
data sheet

w przyszłości, jako użytkownicy produktów, łatwo, i szybko

vor Auftrag /
before
applying

R3

Czas odparowania

Ablüftezeit

MHD

min. shelf life

12M

Okres trwałości:
12 miesięcy

S3
S3
Mindesthaltbarkeit 12 Monate
S3

Endfestigkeit
S4
S4
S4

11

układanie podłóg drewnianych

przygotowanie podłoża

i

Dzięki zastosowaniu piktogramów, będziecie mogli

Należy uwzględnić
informacje zawarte
w karcie
technicznej

przygotowanie podłoża

UZIN Preparaty gruntujące

Dotychczas właściwości produktu były prezentowane
w formie tekstowej w różnych językach.

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Ważne właściwości produktu będą w przyszłości lepiej widoczne dzięki piktogramom

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NOWE PIKTOGRAMY NA OPAKOWANIACH UZIN

Układanie jastrychów
UZIN SC 993

Posadzka mineralna

przygotowanie podłoża

przygotowanie podłoża

Posadzka do bezpośredniego użytkowania
o wysokiej oporności mechanicznej
Samorozlewna, cementowa powłoka do przygotowywania
posadzek o zakresie grubości 4–10 mm, dających się
użytkować bez okładziny wierzchniej
• Dobra rozpływność, dzięki temu doskonałe rezultaty pracy
• Doskonałe właściwości podczas obróbki

switchTec®

układanie wykładzin

WŁAŚCIWOŚCI:
• Dobra rozpływność
• Ułożoną warstwę produktu można bezpośrednio użytkować
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka wytrzymałość na ścieranie A6 wg PN-EN 13813
• GISCODE ZP1/ Znikoma zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)
Nr art.

Wielkość opak.
25 kg worek

switchTec®

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:
• Stosowanie w obiektach użytkowych i przemysłowych,
np. w intensywnie użytkowanych halach przemysłowych,
bez okładziny wierzchniej
• Wykonywanie antypoślizgowych (R10) posadzek gotowych
do bezpośredniego użytkowania w obszarach o dużej
intensywności użytkowania
• Na podłożach o powierzchniowej wytrzymałości
na rozciąganie co najmniej 1,5 N/mm²
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

74871

C40
DIN EN 13 813

F7

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

42

6,8 kg/m²
17,0 kg/m²

4 mm
10 mm

ciemnoszary

układanie podłóg drewnianych

 Obszary zastosowań

układanie podłóg drewnianych

• Nadaje się do stosowania w miejscach o dużej intensywności użytkowania, np. w halach przemysłowych, warsztatach, magazynach
(w których poruszają się wózki widłowe).

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

 Wykonanie posadzki użytkowej UZIN SC 993 – krok po kroku
1

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych

Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
12

www.uzin.pl

Podłoże należy
poddać śrutowaniu
(alternatywa:
szlifowanie).

www.uzin.pl

2

Odkurzyć.

3

Zagruntować
UZIN PE 460.

4

Posypać piaskiem
kwarcowym.

5

Wylać masę na
podłoże (możliwe jest
pompowanie).

6

Powierzchnię można
wykończyć lakierem
RZ Turbo Protect.

13

Wykonywanie dużych powierzchni bez dylatacji.

• Dzięki elastycznej konsystencji szczególnie łatwa w stosowaniu
• Mieszanie oraz pompowanie za pomocą powszechnie używanych pomp do zapraw
• Bardzo szybko osiąga gotowość do układania wykładzin, a przy tym ma dobrą izolacyjność termiczną
i akustyczną

nej formie wewnątrz budynków

• Nie deformuje się, brak naprężeń
• Bardzo szybko uzyskuje gotowość do układania
okładzin
• Bardzo łatwe stosowanie
• Niewielka gęstość
• Wodoodporna (należy zwrócić uwagę na odporność
na działanie wilgoci wierzchniej masy szpachlowej)
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

53402 

80 l (21 kg), worek

15

2,6 kg/m²

1 cm

szary

Szybkowiążące spoiwo o bardzo niskim skurczu

(UZIN NC 198)

switchTec®
układanie podłóg drewnianych

• Charakteryzuje się wyjątkowo niewielką skłonnością do powstawania spękań, niewielkimi naprężeniami
skurczowymi, dostosowany jest do warunków panujących na budowie i jest bezpieczny
• Zapewnia szybki postęp prac na dużych powierzchniach bez konieczności wykonywania dylatacji, znacznie
obniża koszty wykonania 1 m²
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykonywania jastrychów zespolonych,
pływających lub leżących na warstwie oddzielającej
oraz jastrychów grzewczych
• Do wykorzystania przy bardzo napiętym harmonogramie robót budowlanych
• Do wykonywania jastrychów niewypiętrzających się,
nieopadających przy brzegach
• Do dużych powierzchni bez spoin, tj. do 200 m²
w jednym kawałku*

• Nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi
naprężeniami skurczowymi
• Bardzo łatwe stosowanie
• Szybka gotowość do procesu wygrzewania oraz
do układania wykładziny
• Wytrzymałość od CT-C25-F4 do CT-C40-F6
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykonywania jastrychów zespolonych oraz na
warstwie oddzielającej
• Do wykonywania jastrychów na warstwie izolującej
(pływające jastrychy) oraz jastrychów grzewczych
• Najlepsze rozwiązanie na budowach z napiętym
harmonogramem prac
• Do wykonywania jastrychów bez dylatacji do 200 m²

• Klasa wytrzymałości: CT-C30-F5
• Nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi
naprężeniami skurczowymi
• Szybko uzyskuje gotowość do wygrzewania
i układania okładzin
• Bardzo łatwe stosowanie
• Wodoodporny
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

* Gotowość do układania wykładziny oraz wskazówki, patrz – karta
techniczna produktu.

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

73126 

25 kg, worek

42

2,6 kg/m²

1 cm**

szary

(UZIN NC 190)

UZIN SC 960

Jastrych gotowy do prowadzenia prac już po 24 godz.*
Specjalne spoiwo do przygotowywania jastrychów cementowych, uzyskujących w bardzo krótkim
czasie gotowość do prowadzenia dalszych prac podłogowych
• Bardzo krótki czas schnięcia
• Zmienne proporcje mieszania, uniwersalne zastosowanie
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykonywania jastrychów tradycyjnych oraz jastrychów z wodnym ogrzewaniem podłogowym
w układzie zespolonym pływającym oraz na warstwie oddzielającej
• Przy bardzo napiętym harmonogramie robót
budowlanych
• Umożliwia szybkie przystąpienie do dalszych prac
podłogowych

• Wodo- i mrozoodporny
• Bardzo krótki okres schnięcia i uzyskania
parametrów umożliwiających układanie podłóg
• Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
CT-C25-F4 do CT-C40-F7
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

* Gotowość do układania wykładziny, patrz – karta techniczna
produktu.

Wielkość opak.

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

43723** 

25 kg, worek

42

3,2 kg/m²

1 cm***

szary

12209 

25 kg, worek

42

3,2 kg/m²

1 cm**

szary

*** przy proporcji mieszania 1:5 wzgl. C35/F5

Niemal nie
kurczy sie i nie
deformuje!

** przy proporcji mieszania 1:6 wzgl. C30/F5

Nr art.

** proporcje mieszania 1:5 wzgl. C35-F5

Narzędzia i produkty uzupełniające

** dostępny na żądanie
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ZASTOSOWANIE:

Szybkowiążące spoiwo jastrychowe

Specjalne spoiwo do wykonywania jastrychów o niskiej kurczliwości i stabilnej formie

* Gotowość do układania okładziny oraz wskazówki dotyczące
podziału powierzchni, patrz – karta techniczna produktu.

• Duże powierzchnie bez dylatacji, dzięki temu znacząca redukacja kosztów wykonania 1 m²
• Klasa wytrzymałości CT–C30–F5 wg DIN EN 13 813 zapewniona jest przy ekonomicznych proporcjach
mieszania 1:6 (Uzin SC 970 : kruszywo)
• Uzyskuje gotowość pod układanie okładzin w zdefiniowanym czasie, również w niekorzystnych warunkach
klimatycznych

przygotowanie podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:

• Jako lekka warstwa wyrównująca w układzie
zespolonym
• Jako warstwa wyrównująca na warstwie
oddzielającej
• Jako komponent systemu UZIN do szybkiego
budowania i renowacji
• Jako system UZIN Turbolight® pod wszystkie
rodzaje okładzin
• Na stropy betonowe
• Na drewniane stropy belkowe i podłogi z desek
drewnianych

Szybkowiążące spoiwo cementowe do wykonywania bezskurczowych jastrychów grzewczych, o stabil-

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:

UZIN SC 970

www.uzin.pl

www.uzin.pl

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Szybka, lekka zaprawa wyrównująca do wykonywania podłoży cementowych
o wysokich parametrach izolujących

Duże, bezspoinowe powierzchnie cementowe

O niskim
skurczu
i stabilnej
formie

Szybkowiążące spoiwo o bardzo niskim skurczu

switchTec®

Szybkowiążąca, lekka zaprawa wyrównująca

(UZIN NC 194)

układanie podłóg drewnianych

układanie wykładzin

UZIN SC 980

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN SC 914 Turbo

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH
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Przygotowanie podłoża
Specjalne spoiwo do jastrychów

Specjalny cementowy środek wiążący do określonych granulatów styropianowych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykonywania lekkich, stabilnych podkładów
o wysokiej wytrzymałości na ściskanie
• Jako lekka zaprawa wyrównująca w warstwie
o grubości od 0,5 cm do 30 cm
• Jako lekka zaprawa wyrównująca w systemie
UZIN Turbolight® do stosowania w technologii
zespolonej lub na warstwie oddzielającej
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
i w miejscach wilgotnych

• Bardzo łatwe stosowanie
• Możliwość podawania mechanicznego (pompowania) za pomocą powszechnie stosowanych pomp
do jastrychów
• Gotowość do układania wykładziny
dla UZIN NC 195 już po 2 dniach (20°C/65%)
• Brak naprężeń skurczowych
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opak.

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

74505 

25 kg, worek

42

1 worek na 200 l styr.

szary

przygotowanie podłoża

• Krótki czas schnięcia także w warstwach o dużej grubości – minimalizacja przestojów
• Niewielkie naprężenia skurczowe, dzięki temu pewne zastosowanie
• Do granulatu Thermozell, a także innych granulatów styropianowych

układanie wykładzin

układanie wykładzin

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UZIN SC 910

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

* dostępny na żądanie

UZIN SC 968

Jastrych szybkoschnący
Gotowa mieszanka jastrychowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do szybkich renowacji
oraz zastosowań tradycyjnych

C 25

switchTec®

• 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
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

układanie podłóg drewnianych

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Doskonała
podczas
renowacji

Narzędzia i produkty uzupełniające

F5

Narzędzia i produkty uzupełniające

DIN EN 13 813

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
16

www.uzin.pl

www.uzin.pl
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przygotowanie podłoża

Uniwersalny środek gruntujący

układanie wykładzin

Grunt dyspersyjny do chłonnych powierzchni, jastrychów
oraz betonu

• Na podłożach chłonnych:
• Na podłożach słabo chłonnych:

1 godz.
4–6 godz.

• Krótki czas schnięcia, oszczędność czasu
• Gotowy do użycia
• Poprawia przyczepność, gwarantuje bezpieczeństwo

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Na jastrychach cementowych i anhydrytowych
• Na płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
• Na betonie i betonie komórkowym
• Na elementach murowanych
• Na tynku cementowym, cementowo-wapiennym
i gipsowym

•
•
•
•
•
•

WŁAŚCIWOŚCI:
• 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

Wielkość opakowania

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
mlecznoniebieski/

80–150 g/m²

bezbarwny po wyschnięciu

układanie podłóg drewnianych
Narzędzia i produkty uzupełniające

Środek gruntujący można
teraz wylewać bez bulgotania i rozlewania.
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Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

003159

120 kg, beczka

–

2

006571

10 kg, kanister

–

60

006697

5 kg, kanister

–

90

006695

1 kg, puszka

12

12

Zużycie

Kolor

100–150 g/m²

jasnozielony/
transparentny
po wyschnięciu

Grunt błyskawiczny

UZIN PE 280

Dyspersyjny środek gruntujący z technologią karbonową do stosowania na gładkich i szczelnych podłożach
• Gotowy do użycia i szybkoschnący, dzięki temu doskonały podczas wszystkich prac terminowych
• Tworzy szorstką i przyczepną powierzchnię

Bardzo prosty w użyciu

5

* Patrz karta techniczna produktu.

Preparat sczepny na podłoża niechłonne

 CUBE it simple w praktyce

Aby wygodnie przenosić
UZIN CUBE it simple
wystarczy wcisnąć perforowane klapy uchwytów

Gotowy do użycia
Bardzo płynna konsystencja
Krótki czas schnięcia
Poprawia przyczepność
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

2

Przed użyciem otworzyć
karton i odgiąć go w miejscu
perforacji dla umieszczenia
szyjki z korkiem.

3

Szyjkę worka przeciągnąć
przez otwór i umocować
w wycięciu

CZAS SCHNIĘCIA:

4

Po zamknięciu kartonu
i zablokowaniu wylewu
klapą, CUBE it simple
można używać tak jak
zwykły kanister.

6

• Nowe, niechłonne podłoża:
• Na epoksydowych środkach gruntujących UZIN:

ok. 45 min
ok. 45 min

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
• Na szczelnych, gładkich lub starych podłożach (np.
pytki kamienne)
• Na podłożach pokrytych np. resztkami mas
szpachlowych i klejów odpornych na działanie
wody
• Na starych, niepiaskowanych jastrychach z lanego
asfaltu
• Na płytkach ceramicznych i powłokach żywicznych
• Na jastrychach magnezjowych i lastriko

• Tworzy elastyczny film
• Zapewnia idealną przyczepność na szczelnych
podłożach
• Tworzy szorstką powierzchnię, dzięki zastosowaniu technologii karbonowej
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

47523

12 kg, wiaderko

–

80

47522

5 kg, wiaderko

–

90

53978 

1 kg, wiaderko

12

24 kartony

Zużycie

Kolor

70–150 g/m²

ochra

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Czas schnięcia:

Nr art.

1

• Uniwersalne zastosowanie
• Wodorozcieńczalny*
• Gotowy do użycia, przyjazny w stosowaniu

Gruntowanie chłonnych powierzchni

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

0736

Uniwersalny, dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do stosowania na chłonnych
i słabo chłonnych podłożach

przygotowanie podłoża

Redukuje
chłonność
podłoża

układanie wykładzin

UZIN PE 360 PLUS

codex FG 300 (Fliesengrund)

switchTec®

Preparat gruntujący

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Wyjąć worek z kartonu
i opróżnić całkowicie. Karton
i worek złożyć i jak zwykle
oddać do recyklingu.

www.uzin.pl

www.uzin.pl
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Uniwersalny koncentrat gruntujący
• Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do stosowania na remontowanych, starych podłożach
• Produkt silnie skoncentrowany, wodorozcieńczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu
CZAS SCHNIĘCIA:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
• Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach oraz
powierzchniach drewnianych
• Na starych podłożach wymagających renowacji,
np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejów
odpornych na działanie wody

•
•
•
•

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

77304 

10 kg, CUBE it simple

–

72

6368

5 kg, CUBE it simple

–

128

6951

1 kg, opakowanie

12

360

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:

Tworzy elastyczny film
Produkt silnie skoncentrowany
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Zużycie

Kolor

40–150 g/m²

biały / transparentny
po wyschnięciu

• Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac:
• Wytrzymałość końcowa:

ok. 8 godz.
3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

•
•
•
•

Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
Do odcinania wilgoci w zakresie do 5% CM
Do wzmacniania niestabilnych podłoży jastrychowych
Na wilgotnych i wymagających renowacji podłożach

Nr art..

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

11395

A/B 10 kg, wiadro

–

30

8466

A/B 5 kg, wiadro

–

60

79714 

A/B 0,75 kg, puszka

7

210

Nowe opakowania CUBEit simple to:

200–600 g/m²

żółtawy/
przezroczysty
0736

UZIN PE 480

Dwuskładnikowy środek gruntujący
Gruntowanie podłoży pokrytych licznymi szczelinami
Wypełniający grunt dyspersyjno-cementowy
• Krótki czas schnięcia, brak przestojów, oszczędność czasu
• Wypełnia, zamyka i wygładza powierzchnię w jednym cyklu roboczym
• Idealny do gruntowania podłoży pokrytych licznymi szczelinami, ogranicza ryzyko powstawania
rys w masach szpachlowych
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
• Na istniejących podłożach wymagających renowacji
• Na wszystkich podłożach drewnianych, np. na
podłodze z desek
• Na szczelnych i gładkich podłożach, takich jak np.
płytki ceramiczne, w miejscach, gdzie występują
wyjątkowo szerokie szczeliny istnieje możliwość
dodania masy naprawczej UZIN NC 182

• Wypełnia, zamyka i wygładza powierzchnię
podłoża
• Po wyschnięciu pozostaje elastyczny
• Produkt wchodzi w skład systemu szybkiego
budowania
• Wiąże hydraulicznie
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

36612

A/B 16 kg, wiadro

–

24

100–600 g/m²

ciemnoszary

www.uzin.pl

switchTec®

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:
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

•
•
•
•
•

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Kolor

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

• Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac:
• Wytrzymałość końcowa:

Narzędzia i produkty uzupełniające

Zużycie

System Renoplan: UZIN PE 480

wygodne wylewanie produktu
wygodne przechowywanie
mniej odpadów, mniej CO2, mniej energii
kształt opakowania CUBE it simple umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni:
ilość odpadów zmniejsza się o 85%, łatwiejsza utylizacja

Nowe opakowanie, które z czasem zastąpi kanistry z tworzywa sztucznego, składa się z bardzo stabilnego worka z tworzywa sztucznego,
który można wielokrotnie zamykać, oraz z zewnętrznego opakowania z kartonu. Trwałość opakowania CUBE it simple w porównaniu ze zwykłym kanistrem jest znacznie wyższa, ponieważ jest produkowane z bardzo wytrzymałych materiałów. Dostępne opakowania:
UZIN PE 260 oraz UZIN PE 360 PLUS w opakowaniu wielkości 5 kg i 10 kg.
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Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża
Zmniejszona emisja zapachu
Wysoka odporność na działanie wody i mrozu
GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Dwuskładnikowa membrana uszczelniająca

UZIN PE 630

UZIN PE 460

przygotowanie podłoża

ok. 1 godz.
ok. 30 min

Dwuskładnikowy grunt uszczelniający na bazie żywicy epoksydowej

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 opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

17340

A/B 10 kg, puszka

–

30

250–500 g/m²

żółtawy

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

• Na szczelnych lub słabo chłonnych podłożach:
• Na chłonnych podłożach:

 CUBE it simple, czyli wygodniej i bardziej eko!
•
•
•
•

układanie podłóg drewnianych

Koncentrat gruntujący

układanie wykładzin

UZIN PE 260 NEW

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NOWOŚĆ

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

www.uzin.pl
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Wzmacnianie niestabilnych jastrychów

Szybkoschnąca
także w niskich
temperaturach

• 1. warstwa:
• 2. warstwa:

1–2 godz.
12–48 godz.

Umożliwia szpachlowanie praktycznie „od zera”

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Wzmacnianie niestabilnych, porowatych, starych
podkładów cementowych
• Impregnowanie jastrychów
• Do stosowania w połączeniu z gruntem UZIN PE 280
pod wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet
• Bezpośrednio pod parkiety przyklejone jednoskładnikowymi klejami na bazie żywic reaktywnych

• Głęboko penetrujący
• Bardzo dobrze wzmacnia jastrych
• Możliwość późniejszego szpachlowania
po zastosowaniu gruntu UZIN PE 280
• Wydajny, stosowany po rozcieńczeniu z wodą
• Produkt otwarty na dyfuzję
• GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Stabilna, bardzo szybko wiążąca, cementowa masa
wygładzająca o drobnym ziarnie, przeznaczona do nakładania
warstw o dowolnej grubości

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Zużycie

Kolor

64968 

A/B 6 kg, wiadro

24

1. warstwa: 50–200 g/m² (koncentrat)
2. warstwa: 50–150 g/m² (koncentrat)

przezroczysty/biały

Dyspersyjna izolacja przeciwwilgociowa

switchTec®

• Jednoskładnikowy
• Czas schnięcia tylko 3 godz. = oszczędność czasu i kosztów

• 1. warstwa:
• 2. warstwa:

ok. 1 godz.
ok. 2 godz.

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI

• Do izolowania nadmiernej wilgoci do 3% CM na
nieogrzewanych jastrychach
• Przed stosowaniem mas szpachlowych UZIN /
mas szpachlowych pod parkiet

•
•
•
•

52391

Wielkość opakowania
12 kg, kanister

Nie wymaga wysypywania piaskiem kwarcowym
Niewielkie zużycie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

63

1. warstwa: 60–70 g/m² 1:1 rozcieńczony
2. warstwa: 120–130 g/m² nierozcieńczony

kremowy

UZIN PE 414 Turbo

WŁAŚCIWOŚCI:
• Brak minimalnej grubości nakładanej warstwy, praktycznie
„od zera" do dowolnej grubości warstw
• Po 25 min możliwość chodzenia / możliwość szpachlowania
• Po 60 min możliwość układania wykładzin
• Dobra szlifowalność szpachlowanej powierzchni
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

C30
DIN EN 13 813

F7
0736

CZAS SCHNIĘCIA:

Nr art.

ZASTOSOWANIE:
• Do miejscowego szpachlowania i wyrównywania powierzchni
• Na podłożach różnego typu jako masa naprawcza, wypełniająca
i wygładzająca

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

11294

25 kg, worek

–

42

switchTec®

UZIN PE 400

• Masa naprawcza do prac parkieciarskich oraz wykładzinowych
• Krótki czas schnięcia – minimalizacja przestojów
• Drobne ziarno masy gwarantuje, iż nie odwzorowuje się
na cienkich wykładzinach

układanie wykładzin

Nr art.

przygotowanie podłoża

CZAS SCHNIĘCIA:

Dyspersyjny środek gruntujący do szybkiego odizolowania od wilgoci nieogrzewanych jastrychów
cementowych o wilgotności szczątkowej do maks. 3 CM-%

Zużycie / Grubość warstwy Kolor
1,5 kg/m²/1 mm

szary

 UZIN NC 182 w praktyce
Typowe zastosowania masy naprawczej UZIN NC 182:
• Szpachlowanie łączeń płyt drewnopochodnych
• Szybkie naprawy prefabrykowanych spoczników i biegów schodowych
• Szpachlowanie całych powierzchni starych podłoży pokrytych
resztkami dobrze trzymających się, wodoodpornych klejów i mas
szpachlowych
• Możliwe jest szpachlowanie praktycznie „od zera”
• Jako produkt systemowy, pomocny w szybkich realizacjach prac
budowlanych

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy
Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy do odcinania wilgoci w zakresie do 4% CM. Opis produktu
znajduje się w dziale Układanie podłóg drewnianych na str. 67

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

UZIN NC 182

Stabilna masa naprawcza

• Renowacja słabych jastrychów
• Wzmocnienie jastrychów nowych lub o niedostatecznej wytrzymałości

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych, przeznaczony do stosowania pod
kleje PU i silanowe oraz do wzmacniania podłoży przed zastosowaniem mas szpachlowych
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Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton Jedn. wysył. / paleta

41364

12 kg, kanister

–

60

41365

6 kg, kanister

–

60

59643

0,9 kg, opakowanie

12

432

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Dwuskładnikowy, epoksydowy grunt głęboko penetrujący

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe

układanie podłóg drewnianych

UZIN PE 425

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Zużycie

Kolor

ok. 50 g/m² szpachla do lakieru,
80–150 g/m² wałek piankowy
250 - 300g/m² jako odcięcie wilgoci

brązowy

Przy pomocy UZIN NC 182 można szybko i bez wysiłku
niwelować różnice wysokości podłoża.

www.uzin.pl

www.uzin.pl
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Cementowa masa niwelująca do nakładania warstw o grubości do 4 mm

układanie wykładzin

• Niezwykle szybko wiążąca masa do szpachlowania powierzchni
• Drobnoziarnista masa pozwalająca uzyskać zamkniętą gładką powierzchnię
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Wygładza ślady po kielni lub niedoskonałości
powierzchni, idealna do wypełniania mniejszych
defektów, otworów i ubytków powierzchni
• Do użycia jako masa wygładzająca do 4 mm
grubości warstwy
• Do stosowania na płyty drewnopochodne
• Jako gładź cementowa pod ścienne wykładziny PVC
• Nadaje się do stosowania pod wykładziny podłogowe

• Nie wymaga gruntowania
• Niezwykle szybko wysycha dzięki chemicznemu
wiązaniu wody
• Wysoko wzbogacona tworzywami sztucznymi
• Drobne ziarno, niewidoczne miejsca przykładania
szpachli
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wyrównywania powierzchni przed układaniem
wykładzin elastycznych i dywanowych oraz płytek
ceramicznych
• Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
• Na starych i nowych podłożach wymagających
wyrównania

•
•
•
•

Dobra rozpływność
Dobra szlifowalność powierzchni
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

11031

25 kg, worek

42

1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm

szary

C20
DIN EN 13 813

F4

Masa niwelująca
F5

Nr art.

Wielkość opakowania

56118

9 kg, wiadro
(2 x worki po 4,5 kg)

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

Do standardowych zastosowań
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1,1 kg/m² / 1 mm
4,4 kg/m² / 4 mm

szary

Cementowa masa niwelująca przeznaczona do nakładania warstw o grubości do 6 mm

Dyspersyjna masa szpachlowa

switchTec®

Elastyczna, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona na podłoża elastyczne
• Zabezpiecza nowe wykładziny przed przebarwieniami pochodzącymi z podłoża
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Na podkładach izolujących i wytłumiających,
na starych wykładzinach PVC
• W przypadku wykładzin PVC – jako warstwa
uniemożliwiająca migrację zmiękczaczy

•
•
•
•

Nr art.
6610

Wielkość opakowania
18 kg, wiadro

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Maksymalna grubość nakładanej warstwy to 1 mm
Bardzo wysoka elastyczność
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33

250–1200 g/m²
(w zależności od struktury podłoża)

jasnoszary

UZIN WP 622

NOWOŚĆ

Masa szpachlowa do ścian

Narzędzia i produkty uzupełniające

Doskonałe przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne

C 12
F4
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• Wydajna i ekonomiczna, zastosowanie w sytuacjach standardowych
• Bardzo dobra chłonność i szlifowalność, łatwa obróbka powierzchni
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

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

• Bardzo dobra rozpływność, idealna do podawania
pompą
• Bardzo dobra szlifowalność powierzchni
• Dobra wytrzymałość
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

53446

25 kg, worek
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4,5 kg/m² / 3 mm
7,5 kg/m² / 5 mm

szary

Gwarancja bezpiecznej pracy

• Krótki czas schnięcia – dzięki temu możliwość szybkiego podjęcia kolejnych prac
• Wyważona wytrzymałość do uzyskania bardzo dobrze szlifowalnej powierzchni, oszczędność czasu i siły
podczas obróbki

• Znakomita chłonność i szlifowalność, doskonałe właściwości obróbki powierzchni
• doskonała rozpływność, łatwa aplikacja
• Optymalna do zastosowań obiektowych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• do uniwersalnego szpachlowania ścian i sufitów
• Pod wykładziny pełniące funkcje odbojników,
wykładziny elastyczne i tekstylne wszelkiego rodzaju
• Do malowania np. farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz pod tapety
• Na wszystkich chłonnych i niechłonnych podłożach

•
•
•
•
•
•

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

• Znakomita rozpływność, nadaje się do podawania
pompą
• Do nakładania warstwy do 10 mm
• Bardzo dobra szlifowalność powierzchni
• Wysoka wytrzymałość
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

79712

Wielkość opakowania
25 kg

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

1,3 kg/m² / 1 mm
3,9 kg/m² / 3 mm
13,0 kg/m² / 10 mm

szary

Nr art.
11295

www.uzin.pl

F6

UZIN NC 150

Cementowa masa niwelująca o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw
o grubości do 10 mm

Bardzo łatwe rozrabianie
Łatwe nanoszenie
Dobrze wypełniająca
Bardzo dobra szlifowalność
Do wewnątrz budynków
GISCODE ZP1/ Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

C25
DIN EN 13 813

Masa niwelująca

Cementowa masa szpachlowa dla warstw do 10 mm

Nr art.

DIN EN 13 813

UZIN NC 146

switchTec®

C 12
DIN EN 13 813

przygotowanie podłoża

• Wydajna i ekonomiczna
• Dobra chłonność i szlifowalność, łatwa obróbka powierzchni

www.uzin.pl

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
7,5 kg/m² / 5 mm

szary

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

układanie wykładzin

Ekonomiczne szpachlowanie podłoży

UZIN NC 405

układanie podłóg drewnianych

UZIN NC 145

System Renoplan: UZIN NC 888 i UZIN WK 222

Precyzyjne wypełnianie i wyrównywanie powierzchni

Gotowy
do układania
wykładziny
już po 15 min*

Masa niwelująca

układanie podłóg drewnianych

Drobnoziarnista masa szpachlowa Turbo

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe

Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN NC 888

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe

C25
DIN EN 13 813

F5
0736

25

Błyskawiczna masa niwelująca
System Renoplan: UZIN NC 172 BiTurbo

Ekspresowe układanie wykładzin

Nr art.

Wielkość opakowania

Szybkoschnąca
Doskonała rozpływność
Bardzo duża zawartość plastyfikatorów
Wykonanie prac renowacyjnych w ciągu jednego dnia
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Jedn. wysył. / paleta

C 50
DIN EN 13 813

F10
0736

55836

25 kg, worek
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UZIN NC 175

Zużycie / Grubość warstwy
1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

Kolor
ciemnoszary

Masa niwelująca na podłoża drewniane

switchTec®

Szpachlowanie drewnianych podłoży masą zbrojoną włóknami
Cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus o bardzo niskiej emisyjności,
przeznaczona do stosowania na podłożach drewnianych do warstw o grubości do 20 mm

układanie podłóg drewnianych

s
Level Pclu
Effe t

C 40

WŁAŚCIWOŚCI:

• Szpachlowanie i niwelowanie powierzchni
o podwyższonych wymaganiach przed układaniem
wykładzin, płytek ceramicznych oraz podłóg
drewnianych
• Na podłożach z licznymi szczelinami, lekko
uginających się
• Na podłożach drewnianych pozwala na prowadzenie dalszych prac

•
•
•
•
•
•

Nr art.

Wielkość opakowania

F10
0736

1136

25 kg, worek

WŁAŚCIWOŚCI:
• Łatwe nakładanie kleju
• Mniejsze zużycie kleju, nawet do 10%
• Bardzo dobra rozpływność, idealna do podawania pompą
• Bez ograniczenia grubości warstwy
• Duża zawartość plastyfikatorów i tworzyw sztucznych
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie
z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

1266

Wzbogacona tworzywami sztucznymi
Bardzo dobrze chłonna
Gładka powierzchnia
Zbrojona włóknem
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

4,5 kg/m² / 3 mm
7,5 kg/m² / 5 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

szary

DIN EN 13 813

ZASTOSOWANIE:
• Niwelowanie powierzchni przed układaniem wykładzin
podłogowych, płytek ceramicznych, podłóg drewnianych
• Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
• Na starych podłożach wymagających naprawy, np. na resztkach
mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody

Nr art.

• Bardzo dobra rozpływność, tworzy podłoże do bezpośredniego układania wykładzin
• Stabilna również na podłożach „problematycznych”, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
• Tworzy stabilną warstwę wyrównawczą
ZASTOSOWANIE:

• Ekstremalnie dobra rozpływność zapewnia idealnie gładką
powierzchnię
• Bardzo dobra chłonność powierzchni i wysoka wytrzymałość,
zapewniająca bezpieczeństwo przy dużych obciążeniach
• Szeroki zakres stosowania, uniwersalne przeznaczenie

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Jedn. wysył. / karton
–

us
Level Pclt
e
f
f
E
C35
DIN EN 13 813

F7
0736

Jedn. wysył. / paleta

Zyżycie / Grubość warstwy

Kolor

42

1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

szary

UZIN RIPPER - bezpyłowe otwieranie opakowań

1
Osadzić UZIN Ripper na wiadrze do

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

•
•
•
•
•
•

switchTec®

• Do szybkiej instalacji wszelkiego rodzaju wykładzin,
tekstylnych, PCV, CV, winylowych (LVT), linoleum,
kauczuku w płytkach oraz rolce
• Do układania podłóg drewnianych, parkietu

2
Zdjąć osłonę ochronną.

układanie podłóg drewnianych

WŁAŚCIWOŚCI:

Cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus o wysokiej
wytrzymałości i bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do
nakładania warstw o dowolnej grubości

3
Wstawić mieszadło do wiadra.

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:

przygotowanie podłoża

Szpachlowanie podłoży dowolnego
przeznaczenia

Osiągająca bardzo szybko gotowość do układania, superrozlewna masa szpachlowa,
przeznaczona do prawie wszystkich zastosowań, niezależnie od grubości warstwy
• Błyskawicznie osiąga gotowość do układania wykładziny, idealnie gładka powierzchnia
• Często stosowana bez potrzeby gruntowania

s
Level Pclu
t
e
f
f
E

UZIN NC 170 LevelStar
Masa niwelująca „Premium”

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!
Gotowość
układania
wykładziny po ok.
60 min.

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe
UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UZIN NC 172 BiTurbo

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe

rozrabiania.

4

5

6

Worek z masą szpachlową (np. UZIN

Worek automatycznie się rozcina i proszek

Worek działa jak pokrywa, zapobiegając

NC 170 LevelStar) centralnie położyć na

wpada bezpośrednio do wiadra.

wzbijaniu się pyłu do góry.

narzędziu UZIN Ripper.
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www.uzin.pl
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F6

Cementowa masa wyrównująca zbrojona włóknem o bardzo niskiej emisyjności,
przeznaczona do nakładania warstw o grubości od 2 do 40 mm

Stabilna masa szpachlowa na bazie anhydrytu

• Może być podawana pompą, dobrze rozpływna, uniwersalne zastosowanie
• Możliwość wchodzenia na wylaną powierzchnię po upływie relatywnie krótkiego czasu

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wypełniania dziur i ubytków
• Do szpachlowania i wyprowadzania spadków
• Do stosowania na podłożach mineralnych (szczególnie anhydrytowych) oraz na innych podłożach

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

63763

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Dobra rozpływność, dobra chłonność
Zbrojona włóknem
Do nakładania warstw grubości od 2 do 40 mm
Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

10,0 kg/m² / 6 mm
17,0 kg/m² / 10 mm
34,0 kg/m² / 20 mm

szary

Nr art.
12382 

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Możliwość doboru odpowiedniej konsystencji
Brak naprężeń wewnętrznych
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie
siarczanu wapnia

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

kremowobiały

przygotowanie podłoża

ZASTOSOWANIE:

• Niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych, zapewniający wysokie bezpieczeństwo stosowania

C16
DIN EN 13 813

F5

Wytrzymała, anhydrytowa masa niwelująca

UZIN NC 110

układanie podłóg drewnianych

Dwuskładnikowa poliuretanowa masa szpachlowa

Płynna, ekstremalnie gładka masa szpachlowa i wyrównująca na bazie siarczanu wapnia z efektem
Level Plus, do nakładania warstw o grubości do 50 mm

Elastyczna i bardzo wytrzymała

• Ekstremalnie dobra rozpływność
• Bardzo gładka powierzchnia
• Niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych

Samopoziomująca elastyczna masa poliuretanowa do nakładania warstw o dowolnej grubości

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Kompensuje pracę podłoża, bardzo bezpieczna w stosowaniu
• Szczególnie zalecana pod wykładziny elastyczne, bardzo duża wytrzymałość

• Pod wykładziny tekstylne i elastyczne wszelkiego
rodzaju
• Na nowych podłożach, np. jastrychach anhydrytowych
• Na starych podłożach wymagających naprawy, np.
na resztkach mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
• Na jastrychach z asfaltu lanego, na jastrychach
magnezjowych i prefabrykowanych

•
•
•
•
•
•

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Na podłożach odkształcalnych (blacha, drewno,
wypełnienie dylatacji itp.)
• Na starych, remontowanych podłożach
• W obiektach sportowych
• Stosowana także jako środek gruntujący*

•
•
•
•
•

Idealna rozpływność
Bez ograniczenia maksymalnej grubości warstw
Do każdego obciążenia
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

* w połączeniu z UZIN Piasek kwarcowy 0,8.
Nr art.
81097 

Wielkość opakowania
A/B 10 kg, wiadro

Nr art.
Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

30

1,6 kg/m²
4,8 kg/m²
8,0 kg/m²

żółtobrązowy

/ 1 mm
/ 3 mm
/ 5 mm

55843 

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Prawie bez naprężeń wewnętrznych
Do warstw o grubości do 50 mm
Łatwe nakładanie kleju
Mniejsze zużycie kleju nawet do 10%
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie
siarczanu wapnia

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

1,5 kg/m² / 1 mm
4,5 kg/m² / 2 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

jasnoszary

Niwelująca masa anhydrytowa, zbrojona włóknem

switchTec®

UZIN KR 410

s
Level Pclu
Effe t

C30
DIN EN 13 813

F7

UZIN NC 115

Szpachlowanie podłoża masą o niewielkich naprężeniach wewnętrznych

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

Płynna, zbrojona włóknami masa szpachlowa na bazie siarczanu wapnia z efektem Level Plus do
warstw o grubości od 2 do 30 mm
• Brak spękań na podłożach problematycznych, najwyższe bezpieczeństwo stosowania
• Minimalizuje odwzorowania odkształceń podłoża, zmniejsza ryzyko reklamacji
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod wykładziny tekstylne oraz elastyczne
• Na podłożach drewnianych o dużej ilości szczelin
• Na płytach drewnianych, płytach OSB lub innych
zdeformowanych podłożach

•
•
•
•

Nr art.
12381 
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www.uzin.pl

www.uzin.pl

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Do warstw o grubości już od 2 mm
Brak naprężeń wewnętrznych
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie
siarczanu wapnia

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie / Grubość warstwy

Kolor

42

4,5 kg/m² / 3 mm
7,5 kg/m² / 5 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

jasnoszary

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Niezawodność systemu dzięki naprawczej masie anhydrytowej

Szpachlowanie podłoża bez naprężeń wewnętrznych

switchTec®

układanie wykładzin

DIN EN 13 813

UZIN NC 118

Wyrównywanie podłoży w grubszych warstwach

Nr art.
C 25

Anhydrytowa masa naprawcza

układanie wykładzin

Odporna
na spękania

Grubowarstwowa masa wyrównująca

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | MASY ANHYDRYTOWE

układanie podłóg drewnianych

UZIN NC 196

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Niwelowanie i wyrównywanie podłoża | Masy cementowe

s
Level Pclu
Effe t
C30
DIN EN 13 813

F7

29

System Renoplan: UZIN KR 516

Zbrojenie z włókien szklanych – system zespolony do podłoży w ekstremalnie złym stanie

Trwałe spajanie pęknięć i spoin w podłożach

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

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

78509

1 x 300 ml, butelka A
1 x 300 ml, butelka B

6 butelek A oraz
6 butelek B

36 kartonów/216 jedn.

ok. 100 ml/mb
spoiny 4 mm

żółtawy

Dwuskładnikowa żywica naprawcza

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,
ok. 1700 N/mm²
• Niewielka wymagana 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. / paleta

Jedn. wysył. / karton

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 do 5 mm

Płynna żywica akrylanowa przeznaczona do napraw jastrychów i betonu

• Zastępuje nacinanie pęknięć szlifierką kątową i stosowanie żywic naprawczych
• Mostkuje problematyczne pęknięcia, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

• Idealna do napraw wąskich szczelin i pęknięć
• Do napraw w betonie, kamieniu, ceramice

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

• Ekstremalna wytrzymałość włókna na rozciąganie,
ok. 3500 N/mm²
• Moduł sprężystości podłużnej (Younga):
2000 N/mm², czyli 3 razy większy niż betonu
• Redukuje naprężenia
• Odporna na działanie czynników alkaicznych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

• Opakowanie zawiera: 20 łączników falowych
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Do spinania pęknięć i szczelin
Do zalewania i wypełniania pustych przestrzeni
Do prawie wszystkich rodzajów podłoży mineralnych
Do mocowania profili oraz listew

Nr art.
8217

Wielkość opakowania Jedn. wysył. / karton
A/B 0,75 kg, puszka

12

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

30 kartonów/360 jedn.

ok. 100–150 g/mb,
szerokość szczeliny
4 mm

żółtawy

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. / paleta

Jedn. wysył. / karton

79682 

0,80 x 0,60 m, płyty

24 m2 = 50 płyt

25 kartonów / 600m2

79676 

30 x 0,8 m, rolka

24 m2

33 rolki / 792 m2

Kolor
biały

UZIN Łączniki falowe

UZIN Włókno zbrojące

Klamry ze stali nierdzewnej o falistym kształcie przeznaczone do naprawy pęknięć w jastrychach

Narzędzia i produkty uzupełniające

• Idealne do zamykania pęknięć w jastrychach

30

Włókno szklane odporne na działanie substancji alkalicznych, dodawane do samorozlewnych mas
szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Podnosi bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłożach

• Podczas żywicowania pęknięć i dylatacji pozornych
• Do spinania poszczególnych pól jastrychowych

• Wykonane ze stali nierdzewnej, 6 x 70 mm
• Falisty kształt dla uzyskania optymalnego
zakotwienia

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

13878

100 szt.

100

–

13932

1000 szt.

100

NOWOŚĆ

switchTec®

przygotowanie podłoża

ZASTOSOWANIE:

Szybkowiążąca żywica do napraw pęknięć w jastrychu

switchTec®

układanie wykładzin

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

przygotowanie podłoża

• Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłoża, zapewnia bezpieczeństwo
• Zbrojenie włóknami = szybki remont bez konieczności usuwania podłoża
• Komponent systemu UZIN Turbolight

Niskozapachowa żywica do spajania pęknięć

układanie podłóg drewnianych

UZIN RR 201

Ratunek dla ekstremalnie zniszczonych podłoży

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

UZIN KR 416

Mata zbrojąca na słabe podłoża

–

Zużycie

Kolor

ok. 3–5 szt.
na mb pęknięcia lub
w zależności od potrzeb

stal
nierdzewna

www.uzin.pl

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

11725

0,25 kg, worek

5

36 kartonów

1 worek = 250 g
na 25 kg masy szpachlowej

biały

www.uzin.pl

układanie wykładzin

Dwuskładnikowa, silikatowa żywica naprawcza

układanie podłóg drewnianych

UZIN KR 516

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

NAPRAWA PODŁOŻA

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NAPRAWA PODŁOŻA

31

układanie wykładzin

Płyty rozdzielające

Podkład stabilizujący i uszczelniający

Płyty renowacyjne na szczególnie wymagające podłoża

UZIN RR 185

System Renoplan: UZIN RR 185

Płyty rozdzielające, kompensujące naprężenia pod podłogi drewniane i płytki ceramiczne

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

• Niewielka grubość całego systemu, idealny podczas remontów
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

Układanie wykładzin dostosowanych do obciążenia kółkami foteli biurowych

•
•
•
•

• Zapobiega przenoszeniu się pęknięć na wierzchnią
warstwę podłogi
• Odporna na działanie ciepła i procesy gnilne
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Umożliwia układanie nowych wykładzin bez ryzyka uszkodzenia istniejącej podłogi

Pod każdy rodzaj podłogi drewnianej
Pod wszystkie wykładziny tekstylne i elastyczne
Na podłoża mieszane i podłoża pokryte rysami
Do wyrównywania wysokości podłoża

Nr art.

Artykuł

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Opakowanie / Grubość

79720 

Top 4 NEW

9 m² = 15 płyt

10 kartonów = 90 m²

100 x 60 cm / 4 mm

79721 

Top 4 NEW

–

250 płyt = 150 m²

100 x 60 cm / 4 mm

79724 

Top 7

5,4 m² = 9 płyt

10 kartonów = 54 m²

100 x 60 cm / 7 mm

79726 

Top 7

–

120 płyt = 72 m²

100 x 60 cm / 7 mm

79727 

Top 12

3 m² = 5 płyt

10 kartonów = 30 m²

100 x 60 cm / 12 mm

UZIN RR 181

Kolor

biały
melanż

Komfortowy podkład wytłumiający

• Układanie wykładziny podłogowej na UZIN RR 185, bez uszkodzenia dotychczasowej podłogi użytkowej
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Pod wykładziny tekstylne, PVC oraz CV w rolkach
• Na istniejących podłogach użytkowych
• Na jastrychach o podwyższonej wilgotności
szczątkowej
• Na równych, także zabrudzonych i zaolejonych
podłożach
• W pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach
użytkowych

•
•
•
•
•

Odporna na obciążanie kółkami foteli biurowych
Idealnie układa się na podłożu
Niewielka wysokość warstwy
Łatwo usuwalny, nie uszkadza podłoża
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Kolor

9378

25 x 2 m

50 m2

12 rolek / 600 m²

ok. 1,5 mm

szary

Podkład wytłumiający

Izolacja akustyczna i termiczna
Samoprzylepna, łatwo usuwalna mata wytłumiająca pod wykładziny tekstylne

przygotowanie podłoża

UZIN Multimoll Top 4 NEW, Top 7, Top 12

UZIN RR 188

Izolacja akustyczna i termiczna pod wykładziny tekstylne oraz PVC

• Elastyczna, lekko klejąca się do podłoża i łatwo usuwalna mata

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

PODKŁADY I MATY WYTŁUMIAJĄCE

układanie wykładzin

NOWOŚĆ

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PODKŁADY I MATY WYTŁUMIAJĄCE

WŁAŚCIWOŚCI:

• Jako podkład pod nowe wykładziny tekstylne przyklejane za pomocą klejów do wykładzin
• Na istniejących podłogach użytkowych pokrytych płytkami lub kamieniem oraz na masach
samopoziomujących
• Na istniejących wykładzinach PVC / CV oraz
linoleum
• W pomieszczeniach mieszkalnych

• Ułatwia wymianę wykładzin
• Łatwa w układaniu, proste docinanie za pomocą
noża
• Równa powierzchnia, idealna do przyklejania
wykładzin
• Nadaje się do czyszczenia „na mokro”
• Istotnie poprawia komfort użytkowania pomieszczeń
• Wysoka izolacja akustyczna (tłumienie o 27 dB)
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

•
•
•
•
•

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

Łatwość docinania i układania
Idealnie układa się na podłożu
Poprawia izolacyjność akustyczną
Poprawia izolacyjność termiczną
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Tłumienność
akustyczna

50 x 1 m

50 m²

6 rolki / 300 m2

2 mm

15 dB

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Kolor

5031 

22 x 1,37 m

30 m2

4 rolki / 120 m2

6,5 mm

antracyt

9177

40 x 1 m

40 m²

6 rolki / 240 m2

3 mm

16 dB

9175

30 x 1 m

30 m²

6 rolki / 180 m

2

4 mm

17 dB

9176

20 x 1 m

20 m²

6 rolki / 120 m2

6 mm

17 dB

Hamujący rozprzestrzenianie się ognia, samoprzylepny, łatwo usuwalny podkład pod tekstylne
wykładziny podłogowe

Trudnopalny podkład wytłumiający

UZIN RR 189 PLUS FR

Izolacja akustyczna i termiczna pod wykładziny tekstylne oraz PVC
Elastyczny podkład wytłumiający, zapobiegający rozprzestrzenianiu się płomieni

• Samoprzylepny, szybki w układaniu, pozwala zaoszczędzić czas
• Klasyfikacja ogniowa wg EN ISO 9239-1:2002, Euroklasa: Bﬂ –s1

• W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej
• Klasyfikacja ogniowa Bﬂ –s1 wg normy: DIN EN 13501

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Ułatwia późniejszą wymianę wykładzin
• Łatwy w układaniu, proste docinanie przy pomocy
noża
• Wysoka izolacja akustyczna (tłumienie o 27 dB)
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

• Szczególnie polecana do stosowania w hotelarstwie,
obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach
• Pod wykładziny tekstylne, PVC oraz wykładziny stosowane jako odbojniki w obiektach sportowych
• Pod parkiet łączony na „pióro-wpust” oraz podłogi laminowane
• Na podłożach równych, na schodach i podłogach

•
•
•
•
•

• Jako podkład pod nowe wykładziny tekstylne przyklejane za pomocą klejów do wykładzin
• Na podłoża chłonne i niechłonne
• Szczególnie polecany do stosowania w hotelarstwie

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Kolor

67497 

22 x 1,37 m

30 m2

4 rolki / 120 m2

ok. 6 mm

antracyt

www.uzin.pl

szarobrązowy
melanż

Łatwość docinania i układania
Idealnie układa się na podłożu
Poprawia tłumienność akustyczną
Poprawia izolacyjność termiczną
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Tłumienność
akustyczna

12312 

40 x 1 m

40 m²

6 rolek / 240 m2

3 mm

18 dB

12315 

30 x 1 m

30 m²

6 rolek / 180 m

4 mm

19 dB

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

Trudnopalny, komfortowy podkład wytłumiający

Kolor

2

układanie podłóg drewnianych

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

Nr art.

Bariera termiczna i akustyczna, hamująca rozprzestrzenianie się ognia,
do stosowania pod wykładziny tekstylne

32

ZASTOSOWANIE:

switchTec®

• W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej

38016 

UZIN RR 181 FR

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Elastyczna mata wytłumiająca pod wykładziny tekstylne oraz podłogi drewniane
ZASTOSOWANIE:

Kolor
szarobrązowy
melanż

33

Stabilne masy
szpachlowe

UZIN
PE 280

UZIN
PE 260
NEW

UZIN
PE 480

UZIN
PE 460

UZIN
PE 400

UZIN
PE 414
Turbo

UZIN
PE 630

UZIN
NC 182

UZIN
NC 118

UZIN
NC 888

UZIN
NC 145

UZIN
NC 146

UZIN
NC 150

UZIN
UZIN
NC 170 NC 172
LevelStar BiTurbo

UZIN
NC 175

UZIN
NC 196

UZIN
NC 110

UZIN
NC 115

UZIN
NC 410

składniki systemów szybkiego
budownictwa

4

4

–

–

–

4

4

4

4

–

4

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

jastrychy cementowe

4

–

–

–

–

4

4

–

4

–

42)

4

4

4

4

4

–

4

–

–

–

jastrychy anhydrytowe

4

–

–

–

–

–

–

–

4

4

4

–

–

4

4

4

–

4

4

–

–

beton

4

–

–

4

4

–

–

–

4

–

42)

–

–

–

4

4

–

4

–

–

–

beton, Jastrychy cementowe
o podwyższonej / podchodzącej
wilgotności

–

–

–

4

4

4

4

–

4

–

42)

4

4

4

4

4

–

4

–

–

–

jastrychy asfaltowe /
piaskowane

–

–

–

–

–

–

–

–

42)

42)

42)

–

–

–

41) 2) 41)

–

–

42)

–

–

jastrychy asfaltowe niewystarczająco posypane piaskiem

–

4

4

–

–

–

–

4

4

4

42)

–

–

–

–

–

–

–

4

–

42)

gipsowe, suche elementy
jastrychowe

4

–

4

–

–

–

–

–

4

4

4

–

–

–

4

4

4

–

4

4

–

jastrychy magnezjowe
i skałodrzew

–

–

4

–

4

–

4

4

4

–

4

–

–

–

4

4

–

–

4

–

–

płyty wiórowe i osb
a) przykręcone do podłoża

–

–

4

–

–

–

4

4

4

4

42)

–

–

–

4

–

4

–

4

4

–

płyty wiórowe i osb
b) ułożone pływająco

–

–

4

–

–

–

4

4

–

–

42)

–

–

–

–

–

–

–

4

4

4

podłogi z desek drewnianych

–

–

4

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

4

–

okładziny ceramiczne, podłogi
kamienne oraz lastriko

–

4

–

–

4

–

–

4

4

–

42)

4

4

4

4

4

–

–

–

–

4

Podłoża pokryte na całej powierzchni dobrze trzymającymi się resztkami
klejów odpornych na działanie wody

–

4

4

–

4

–

4

4

4

4

42)

4

4

4

4

4

–

–

4

–

–

Podłoża pokryte na całej powierzchni
dobrze trzymającymi się resztkami
klejów nieodpornych na działanie wody

–

–

–

–

4

–

4

–

4

4

–

4

4

4

4

–

–

–

4

–

–

Powłoki dobrze trzymające się
podłoża

–

4

–

–

4

–

–

–

4

–

42)

–

–

–

4

4

–

–

–

–

42)

układanie wykładzin

UZIN
PE 360
PLUS

switchTec®

podłoża

przygotowanie podłoża

Masy niwelujące

układanie podłóg drewnianych

Preparaty gruntujące

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Masy szpachlowe

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

przygotowanie podłoża

ZALECENIA PODSTAWOWE: 4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1) maksymalna grubość warstwy 3 mm
2) bez gruntowania
3) prosimy o doradztwo techniczne
Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty
techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

34

www.uzin.pl

www.uzin.pl

35

UZIN
Multimoll
Top 4 NEW

UZIN
Multimoll
Top 7

UZIN
Multimoll
Top 12

UZIN
RR 181

UZIN
RR 181 FR

UZIN
RR 185

UZIN
RR 188

UZIN
RR 189
Plus FR

Wykładziny PVC i CV

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

4

–

41)

PANELE I PŁYTKI WINYLOWE (LVT)

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

41)

–

–

Wykładziny poliolefinowe

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

–

–

–

Linoleum

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

41)

–

–

Wykładziny kauczukowe

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

–

–

–

przyklejanie parkietu
a) na pióro-wpust

4

4

4

4

4

–

–

–

41)

41)

przyklejanie parkietu
b) bez pióro-wpustu

4

4

4

4

4

–

–

–

–

–

Wykładziny tekstylne

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

4

4

4

4

4

Wykładziny igłowane

–

–

4

1)

4

1)

4

1)

–

–

–

4

–

Na starych podłożach

4

4

4
4

4
4

4
4

–

–

4

4

–

Na podłogach użytkowych

–

–

–

–

–

–

–

4

4

4

Na podłożach z wodnym
ogrzewaniem1)

4

4

4
4

–

–

–

–

–

4

4

Na wilgotnych podłożach

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

Na podłożach zanieczyszczonych
i zaolejonych

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

Przyklejone do podłoża

4

4

4
4

4
4

4
4

–

–

–

4

4

Ułożone luźno na podłożu

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

Samoprzylepne

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

Rolki krzeseł biurowych
wg DIN EN 12 529

4

4

4
4

4
4

4
4

–

–

4

4

Poprawa tłumienności
akustycznej w dB

–

14

–

12

13

27

27

–

15 / 16 /
17 / 17

Klasa palności

–

B2

–

B2

Grubość w mm

1

3

1,5

2/3/4/6

2)

B2
4

2)

B2

2)

B2

7

12

ZALECENIA PODSTAWOWE: 4 PODŁOGI DREWNIANE 4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1) Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w kartach technicznych poszczególnych produktów. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady technicznej.
2) DIN 4102-1, 3) DIN EN 13501-1

36

2)

www.uzin.pl

B2
6,5

2)

Bfl-s1
6

3)

1)

2)

4

switchTec®

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UZIN
Multimoll
Softsonic 3 mm

układanie podłóg drewnianych

Właściwości

UZIN
Multimoll
Vlies NEW

1)

Narzędzia i produkty uzupełniające

podłoże

switchTec®

układanie wykładzin

Możliwe wykładziny podłogowe

przygotowanie podłoża

Podkłady i maty wytłumiająco-rozdzielające

układanie podłóg drewnianych
Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

podkłady wytłumiające

18 / 19
Bfl-s1

3)

3/4

Zalecenia systemowe przedstawione na tej stronie to podstawowe zalecenia dotyczące tych produktów.
Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty
techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

www.uzin.pl
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Układanie wykładzin

Klej dyspersyjny do wykładzin tekstylnych oraz z PVC / CV
• Klej charakteryzuje się doskonałymi właściwościami stosowania oraz dobrą wstępną siłą klejenia
oraz wysoką wytrzymałością końcową

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

79865

14 kg, wiadro

33

300–600 g/m²

kremowobiały

układanie wykładzin

Uniwersalny klej do wykładzin PVC

przygotowanie podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:
• Uniwersalne zastosowanie
• Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
• Bardzo łatwy w rozprowadzaniu
• Krótki czas wstępnego odparowania
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

UZIN KE 418

Ekonomiczne układanie wykładzin z PVC
Klej bez rozpuszczalników o niskiej zawartości wypełniaczy przeznaczony do klejenia wykładzin PVC, CV
• Klej dyspersyjny do stosowania na mokro do wewnątrz pomieszczeń
WŁAŚCIWOŚCI:
• Łatwe rozprowadzanie kleju
• Wysoka wydajność
• Doskonała przyczepność
• Wysoka wytrzymałość końcowa
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

38687

20 kg, wiadro

33

35883

6 kg, wiadro

72

300–350 g/m² / A1
350–400 g/m² / A2
400–450 g/m² / B1

kremowobiały

Wszechstronny klej do wykładzin

switchTec®

switchTec®

ZASTOSOWANIE:
• Do wykładzin PVC i CV
• Do wykładzin dywanowych ze spodem PVC,
piankowym i lateksowym
• Stosowany na równych, szpachlowanych
i chłonnych podłożach

UZIN KE 2000 S

Oszczędność czasu i wyjątkowe bezpieczeństwo stosowania
Klej dyspersyjny o bardzo wysokiej sile połączenia przeznaczony do przyklejania wykładzin elastycznych
• Klej najnowszej generacji stosowany zarówno „na mokro”, jak i „półsucho”, do stosowania na chłonnych
i niechłonnych podłożach

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin PVC i CV
• Do wykładzin kauczukowych w rolkach (do 4 mm
grubości)
• Do wykładzin kauczukowych w płytkach (do 3,2 mm
grubości)
• Do linoleum w rolkach o grubości do 3,2 mm
• Do wykładzin ściennych
• Do wykładzin poliolefinowych (PO)
• Do paneli i płytek winylowych (LVT)
• Także na podłożach niechłonnych
• Na podkładach wytłumiających i izolujących firmy UZIN

•
•
•
•
•
•
•

Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
Wysoka wydajność
Krótki czas wstępnego odparowania
Bardzo długi czas otwarty
Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10497

14 kg, wiadro

33

6771

6 kg, wiadro

72

kremowobiały

64943 

2 kg, wiaderko

72

180–200 g/m² / A5
200–280 g/m² / A1
250–320 g/m² / A2
320–380 g/m² / B1
450–500 g/m² / B2

0736

Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
38
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układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

ZASTOSOWANIE:
• Do wykładzin PVC i CV
• Do wykładzin tekstylnych
• Do lekkich, stabilnych wymiarowo wykładzin
igłowanych

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Ekonomiczne układanie wykładzin tekstylnych oraz elastycznych

układanie podłóg drewnianych
Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN KE 14

39

układanie podłóg drewnianych

Klej uniwersalny

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE uniwersalne DO WYKŁADZIN

Wszechstronny klej do wykładzin

Dyspersyjny klej bezrozpuszczalnikowy do wykładzin PVC, CV
• Klej dyspersyjny z niewielką zawartością wypełniaczy do wewnątrz pomieszczeń

• Klej najnowszej generacji stosowany zarówno „na mokro”, jak
i „półsucho”, do stosowania na chłonnych i niechłonnych
podłożach

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:
• Do wykładzin PVC i CV
• Do wykładzin kauczukowych w rolkach (do 4 mm grubości)
• Do wykładzin kauczukowych w płytkach (do 3,2 mm grubości)
• Do wykładzin ściennych
• Do wykładzin poliolefinowych (PO)
• Do wykładzin Flotex
• Do paneli i płytek winylowych (LVT)
NADAJE SIĘ TEŻ JAKO KLEJ UNIWERSALNY DO:
• wykładzin tekstylnych, lekkich wykładzin z włókniny igłowanej
lub wykładzin tkanych
• wykładzin z PVC / CV, również paneli i płytek winylowych LVT
• linoleum w rolkach o grubości wykładziny do 3,2 mm
• na podłoża chłonne i niechłonne
• na podkładach wytłumiających i izolujących firmy UZIN
• w warunkach intensywnego użytkowania w obiektach
przemysłowych i innych obiektach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin PVC i CV
• Do wykładzin dywanowych ze spodem PVC,
piankowym i lateksowym
• Stosowany na równych, szpachlowanych
i chłonnych podłożach

•
•
•
•
•
•

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

38687

20 kg, wiadro

33

35883

6 kg, wiadro

72

300–350 g/m² / A 1
350–400 g/m² / A 2
400–450 g/m² / B1

kremowobiały

Szybki klej do wykładzin

0736

Klej dyspersyjny o bardzo dużej sile klejenia przeznaczony do wykładzin PVC
• Klej stosowany „na mokro” o dużej wytrzymałości początkowej, tworzący charakterystyczną, nitkowatą
spoinę i pozwalający na szybkie i bezpieczne prowadzenie prac wykładzinowych
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin PVC i CV
• Na chłonnych i szpachlowanych podłożach
o odpowiedniej równości

•
•
•
•

Wielkość opakowania

Duża siła klejenia początkowego
Wysoka wytrzymałość końcowa
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

041860

18 kg, wiadro

33

250–300 g/m / A1
300–350 g/m2 / A2

006900

14 kg, wiadro

33

250–300 g/m2 / A1
300–350 g/m2 / A2

2

kremowobiały

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

010497

14 kg, wiadro

-

33

6771

6 kg, wiadro

-

72

kremowobiały

64943 

2 kg, wiaderko

6

72

180–200 g/m² / A5
200–280 g/m² / A1
250–320 g/m² / A2
320–380 g/m² / B1
450–500 g/m² / B2

UZIN KR 430

Układanie wykładzin kauczukowych w intensywnie obciążonych pomieszczeniach
Klej poliuretanowy przeznaczony do przyklejania wykładzin podłogowych na powierzchniach bardzo
intensywnie obciążanych
• Bardzo wysoka stabilność wymiarów, nawet w przypadku wykładzin specjalistycznych
• Klej można stosować do prawie każdego obciążenia, uniwersalne zastosowanie

 UZIN KE 2000S NEW w praktyce
Typowe zastosowania, które za pomocą UZIN KE 2000 S możliwe
są również „poza kolejnością”:
• przyklejanie kontaktowe wykładzin z PVC na szczelnych, niechłonnych
podłożach, np. na UZIN KR 410, UZIN RR 185 lub na powłokach
malarskich, gdy wymogi to dopuszczają;
• wykonywanie napraw, np. naprawa pęcherzy w elastycznych
wykładzinach podłogowych za pomocą UZIN KE 2000 S.

W wypadku dużych powierzchni szczególnie dobrze widoczna jest niezawodność produktu UZIN KE 2000 S, który charakteryzuje się dużą siłą
klejenia oraz ogromnym bezpieczeństwem układania.
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UZIN KE 2428

Szybkie i bezpieczne przyklejanie wykładzin PVC

Nr art.

WŁAŚCIWOŚCI:
• Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
• Wysoka wydajność
• Krótki czas wstępnego odparowania
• Bardzo długi czas otwarty
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Łatwe rozprowadzanie kleju
Wysoka wydajność
Doskonała przyczepność
Wysoka wytrzymałość końcowa
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

przygotowanie podłoża

Klej dyspersyjny o bardzo wysokiej sile połączenia,
przeznaczony do przyklejania wykładzin elastycznych

ZASTOSOWANIE:

switchTec®

przygotowanie podłoża

Oszczędność czasu i wyjątkowe
bezpieczeństwo stosowania

www.uzin.pl

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin kauczukowych o grubości do 10 mm
• Do wykładzin na bazie granulatu gumowego oraz
do podkładów wytłumiających
• Możliwe układanie wykładzin z linoleum
• Na chłonnych i niechłonnych podłożach
• W obiektach sportowych, przemysłowych oraz
wszędzie tam, gdzie występują najwyższe
obciążenia

• Ekstremalnie wysoka wytrzymałość końcowa
• Wysoka odporność na działanie ciepła i niskich
temperatur
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i warunkowo na zewnątrz budynków
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10493 

A/B 12 kg, wiadro

30

8026 

A/B 8 kg, wiadro

60

antracyt

5047 

A/B 3 kg, wiadro

120

300–350 g/m² / A1 / A5
300–350 g/m² / A2 / A3
400–600 g/m² / B1 / B2
800–1300 g/m² / B3 / C1

www.uzin.pl

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Ekonomiczne układanie wykładzin z PVC

układanie podłóg drewnianych

UZIN KE 2000 S

UZIN KE 418

układanie wykładzin

Uniwersalny klej do wykładzin PVC

switchTec®
układanie podłóg drewnianych
Narzędzia i produkty uzupełniające

KLEJE DO WYKŁADZIN PVC I KAUCZUKOWYCH

Narzędzia i produkty uzupełniające

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE DO WYKŁADZIN PVC I KAUCZUKOWYCH
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WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Miękkie wykładziny tekstylne
Lekkie wykładziny z włókniny igłowanej
Wykładziny z PVC i CV w rolkach i płytkach
Linoleum w rolkach o grubości do 2,5 mm
Na chłonnych, szpachlowanych podłożach

Uniwersalne zastosowanie
Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
Łatwo rozprowadza się na podłożu
Krótki czas wstępnego odparowania
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

69343 

14 kg, wiadro

33

69344 

6 kg, wiadro

72

69345 

2 kg, wiadro

150

UZIN UZ 88

Zużycie

Kolor

250–300 g/m² / A 1
300–350 g/m² / A 2
350–450 g/m² / B 1
500–600 g/m² / B 2

kremowobiały

Klej „premium” do wykładzin tekstylnych
Ekologiczne układanie wykładzin tekstylnych
Ekstremalnie odporny na ścinanie klej do wykładzin tekstylnych i linoleum, tworzący twardą spoinę
klejową i zapewniający zdrowy klimat w pomieszczeniu
• Idealny do wykładzin o obniżonej stabilności wymiarów (np. wykładziny igłowane)
• Bardzo duża wytrzymałość na ścinanie – pewnie i trwale zapobiega tworzeniu się szczelin między brytami
wykładzin
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wszystkich wykładzin igłowanych, w szczególności do wykładzin o obniżonej stabilności
wymiarów
• Do wszelkiego rodzaju tkanych wykładzin tekstylnych
• Do wykładzin typu Kugelgarn®
• Do wykładzin z włókien naturalnych, takich jak sizal,
kokos, juta, ze spodem pokrytym lateksem
• Do wykładzin tekstylnych przeznaczonych do szpitali
• Na płaskich, chłonnych, szpachlowanych podłożach

•
•
•
•

Nr art.
11723

Wielkość opakowania
14 kg, wiadro

UZIN UZ 90

Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
Bardzo duża wytrzymałość na ścinanie
Twarda spoina klejowa
Mniejsze zużycie kleju – nawet do 10% w porównaniu do klejów zawierających żywice
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33

200–250 g/m² / A1
250–320 g/m² / A2
350–400 g/m² / B1
450–530 g/m² / B2

beżowy

Skuteczne i trwałe przyklejanie wykładzin
tekstylnych
Klej o dużej przyczepności do prawie wszystkich wykładzin
tekstylnych
• Do przyklejania niemal wszystkich rodzajów wykładzin tekstylnych, bardzo uniwersalny w zastosowaniu
• Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje bezpieczne
połączenie
ZASTOSOWANIE:
• Do wykładzin dywanowych na spodzie tekstylnym
• Do wykładzin tekstylnych na spodzie piankowym, lateksowym
lub wykonanym z włókniny
• Do wykładzin tkanych, igłowanych oraz z naturalnych włókien
• Na chłonnych, szpachlowanych podłożach
• Na podkładach wytłumiająco-izolujących firmy UZIN
WŁAŚCIWOŚCI:
• Łatwo rozprowadza się na podłożu
• Bezwonny
• Tworzy charakterystyczną, nitkowatą spoinę klejową
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
0736

Nr art.
17339

Wielkość opakowania
14 kg, wiadro

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

33

300–350 g/m² / A2
350–450 g/m² / B1
500–550 g/m² / B2

Kolor
beżowo-biały

 UZIN UZ 57 w praktyce

Specjalny klej do wykładzin tekstylnych
Układanie wykładzin o dużych naprężeniach własnych
Klej dyspersyjny na bazie lateksu do przyklejania wykładzin tekstylnych

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Ekstremalna
odporność
na ścinanie

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

ZASTOSOWANIE:

Uniwersalny klej do wykładzin tekstylnych

przygotowanie podłoża

• Łatwe rozprowadzanie oraz dobra przyczepność początkowa zapewniają bezpieczeństwo stosowania

układanie wykładzin

Klej dyspersyjny do popularnych wykładzin tekstylnych z PVC/CV oraz linoleum

UZIN UZ 57

switchTec®

Ekonomiczny i nowoczesny montaż wykładzin w obiektach

układanie podłóg drewnianych

Klej uniwersalny

• Bardzo wytrzymałe połączenie o charakterystycznym, nitkowatym wyglądzie spoiny – bezpieczeństwo klejenia
• Najniższe zużycie, dzięki czemu korzystna cena na m²
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do „trudnych” wykładzin, których nie można
przykleić zwykłym klejem
• Do wykładzin tkanych, igłowanych i wykonanych
z naturalnych włókien
• Na równych, chłonnych, szpachlowanych podłożach
• Na podkładach wytłumiająco-izolujących UZIN

• Idealna konsystencja ułatwiająca, rozprowadzanie
kleju na podłożu
• Bardzo szybko osiąga początkową siłę klejenia
• Wyjątkowo długi czas otwarty
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

0736

42

13896

Wielkość opakowania
14 kg, wiadro

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33

200–250 g/m² / A2
250–350 g/m² / B1
350–450 g/m² / B2

beżowy

www.uzin.pl

Niezależnie od tego, czy w mieszkaniach, czy też w obiektach
użytkowych – UZIN UZ 57 stanowi bardzo dobre i nowoczesne
rozwiązanie.

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

KLEJE DO WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH

UZIN KE 16

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE DO WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH

Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje wykonawcy
uzyskanie optymalnego i bezpiecznego połączenia.
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Środek mocujący i grunt

• Grunt systemowy gotowy do bezpośredniego
użytkowania
• Łatwy w aplikacji, wałki w zestawie
• Korzystne zużycie preparatu RollFix wynoszące 80 g/m²
• Czas otwarty ok. 2 godz.
• Nie występuje przemieszczanie się preparatu
mocującego
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

60640 

16 kg / 125 m

18

60651 

8 kg / 60 m2

24

środek mocujący: 80 g/m² –
wałek nylonowy UZIN 25 cm/6 mm
grunt: 50 g/m² – wałek gąbkowy
UZIN 25 cm/20 mm

środek
mocujący: jasnoniebieski
grunt: biały

RZ Turbo Protect Plus
• Produkt nadaje się do: winylu, PVC, CV, linoleum i kauczuku, powierzchni gładkich lub z lekką strukturą oraz
elastycznych wykładzin z fabrycznym wykończeniem PU/ PUR
+ oszczędność kosztów i czasu dzięki tylko jednokrotnemu lakierowaniu
+ szczególnie łatwy w pielęgnacji
+ doskonała odporność na ponowne zabrudzenia
+ doskonała odporność na roztwory do dezynfekcji rąk
+ permanentnie zabezpiecza wykładzinę (brak konieczności czyszczenia gruntownego)

Stopień
połysku

Wielkość
opakowania

65731

matowy

4l+1l

1

73265

głęboki
mat

4l+1l

1

Jedn. wysył./karton

• Wytrzymała spoina klejowa, idealna w przypadku wykładzin
o różnej stabilności wymiarów
• Nowość! Wydłużony o 10 min czas otwarty przy jednocześnie
krótszym czasie wstępnego odparowania – gwarantuje pewność
wykonania
• Dzięki zastosowaniu nowej technologii włókien układanie
wykładzin także przy pomocy szpachli A1
ZASTOSOWANIE:
• Do paneli i płytek winylowych LVT dowolnych producentów
• Do wykładzin kauczukowych w rolkach i płytkach o grubości
do 4 mm, np. marki noraplan® / norament®
• Do wykładzin z PVC w rolkach
• Do stosowania na chłonnych, szpachlowanych podłożach
• W warunkach intensywnego użytkowania w obszarach
przemysłowych i innych obiektach użytkowych
WŁAŚCIWOŚCI:
• Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
• Bardzo niewielkie zużycie
• Doskonałe właściwości podczas stosowania
• Brak czasu wstępnego odparowania
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
0736

Współczynnik pH: 8

Nr art.

Klej z włóknami tworzący stabilną spoinę klejową, przeciwdziała
zmianie wymiarów wykładzin podłogowych

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

73183

14 kg, wiadro

33

64886

6 kg, wiadro

72

Zużycie

Kolor

ok. 280 g/m² / A2
ok. 240 g/m² / A1

kremowobiały

układanie podłóg drewnianych

2

przygotowanie podłoża

• Do podłóg winylowych o stabilnych wymiarach
• Na podłożach szpachlowanych
• Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i w lokalach użytkowych o intensywności
użytkowania od niewielkiej do średniej

układanie wykładzin

WŁAŚCIWOŚCI:

 UZIN KE 66 NEW w praktyce

Zalecane zużycie

Wydajność

pomieszczenia mieszkalne: ok. 50g/m2,
obiekty użytkowe. ok. 100 - 120 g/m2

pomieszczenia mieszkalne: ok. 100m2 zestaw,
obiekty użytkowe. ok. 50m2 zestaw

WOLFF design Collection
Kompletny zestaw do układania paneli i płytek winylowych w praktycznej walizce
Komplet składa się z:
• Urządzenia do cięcia styków Linocut
• Przycinarki FasTrimmer do fazowania spodów wykładzin
• Rolki dociskowej DUO
• Nożyc poprzecznych do wykładzin winylowych
• Walizki Tanos

Przyklejanie wykładzin klejem UZIN KE 66 należy ocenić jako „najbezpieczniejszą metodę układania, zgodną z najnowszym stanem wiedzy technicznej”. Panele oraz płytki winylowe przyklejone klejem zbrojonym włóknami do stosowania na mokro nie będą się ślizgały, będzie je można poddawać
wysokim obciążeniom, będą się nadawały na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, gwarantując stabilność ich wymiarów.

Każdy z produktów oddzielnie znajduje się w katalogu WOLFF
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Nr art.

Artykuł

74843

Design Collection

Waga
5 kg

www.uzin.pl

www.uzin.pl
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Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:

Bezpieczeństwo w zakresie stabilności
wymiarowej wykładzin

switchTec®

• Ergonomiczna praca w pozycji stojącej i innowacyjna metodyka pracy ułatwiają wykonawcy układanie
wykładziny
• Można natychmiast wchodzić i obciążać wykładzinę, co pozwala inwestorowi zminimalizować czas
wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji
• Szczególnie ekonomiczny do mniejszych obiektów, skraca czas układania

switchTec®
układanie podłóg drewnianych

Zbrojony włóknami klej do paneli winylowych (LVT) oraz kauczuku

Środek mocujący i grunt do układania podłóg winylowych

Matowy, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniający ekstremalnie długotrwałą
ochronę powierzchni elastycznych wykładzin podłogowych nowych lub poddawanych renowacji

Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN KE 66 NEW

Ergonomiczne układanie paneli i płytek winylowych (LVT)

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UZIN U 3000

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Układanie paneli i płytek winylowych (LVT)

Układanie paneli i płytek winylowych (LVT)

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia
z mikroodpowietrzaniem do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które będzie można
później usunąć bez żadnych pozostałości

Szybki klej do linoleum, o dużej stabilności

• Do paneli i płytek winylowych (LVT)
• Na istniejące wykładziny elastyczne

Tworzący nitkowatą spoinę klej dyspersyjny o bardzo niskiej
emisyjności

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Gwarantujące stabilność wymiarów układanie paneli
i płytek PVC, winylowych LVT a także elementów
wykładzin ze spodem pokrytym PVC
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporny na czyszczenie oraz zastosowanie
maszyn do szorowania
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Nadaje się pod krzesła na rolkach
• Do dużych obciążeń

•
•
•
•
•

Nr art.
71279

Zawartość opakowania
1 rolka Sigan Elements
i 1 rolka Sigan Elements Tape

Jedn. wysyłk. /
karton
1

Stabilizuje wymiary
Szybkie i łatwe stosowanie
Na wykładzinę można od razu wchodzić i ją obciążać
Możliwość natychmiastowego spawania
Panele i płytki winylowe (LVT) można układać
bez spoinowania
• Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami
TRGS 610
• Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
• Do stosowania wewnątrz budynków

Jedn. wysył. / paleta

zawartość opakowania
na 20 m²

40

Sigan Elements Plus

Wydajność

Wielkość
75 cm x 25 m
50 mm x 25 m

Wysokowydajna mata klejąca
System Renoplan: Sigan Elments Plus
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online.

przygotowanie podłoża

Szybki klej do linoleum

• Do klejenia „na mokro”, o krótkim czasie wstępnego odparowania,
szybko osiągający dużą przyczepność i siłę klejącą
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
ZASTOSOWANIE:
• Do wykładzin z linoleum w rolkach i płytkach o grubości do 4 mm
• Do podkładów z kompozytu korkowego
• Do stosowania w warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz przemysłowych
• Pod obciążenia rolkami krzeseł biurowych

układanie wykładzin

Gwarancja
późniejszego
usunięcia bez
pozostałości

UZIN LE 42

WŁAŚCIWOŚCI:
• Klej o dużej początkowej sile klejenia
• O dużej stabilności połączenia
• Łatwe rozprowadzanie
• Nie wymaga wstępnego odparowania
• Szybko uzyskuje dużą przyczepność
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

56471

17 kg, wiadro

33

400–480 g/m² / B1

kremowy

 UZIN LE 42 w praktyce

Gwarancja
późniejszego
usunięcia bez
pozostałości

46

układanie podłóg drewnianych

Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach,
z zachowaniem stabilnych wymiarów, na masach szpachlowych,
płytach wiórowych, metalu
Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia przeznaczony
do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które można będzie później usunąć bez żadnych
pozostałości
• Do paneli i płytek winylowych LVT
• Na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Gwarantujące stabilność wymiarów układanie
wykładzin z paneli i płytek PVC, winylowych
a także LVT oraz elementów wykładzin
ze spodem pokrytym PVC
• Brak ograniczeń wielkości powierzchni
• Odporny na czyszczenie oraz zastosowanie
maszyn do szorowania
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiedni pod krzesła na rolkach i wózki
podnośnikowe

• Stabilizuje wymiary
• Szybkie i łatwe stosowanie
• Na wykładzinę można od razu wchodzić
i ją obciążać
• Możliwość natychmiastowego spawania
• Panele i płytki winylowe można układać
bez spoinowania
• Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność
z wymogami TRGS 610
• Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
• Do stosowania wewnątrz budynków

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. /
karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Wymiary

71280

1 rolka Sigan Elements Plus
i 1 rolka Sigan Elements Plus
Tape

1

40

zawartość wystarcza na
20 m²

75 cm x 25 m
5 cm x 25 m

www.uzin.pl

UZIN LE 42 pozwala spełnić wysokie wymagania podczas układania linoleum w takich obiektach, jak np. szpitale, przedszkola, budynki biurowe,
szkoły itp., a także w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych.

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

switchTec®

Wysokowydajna mata klejąca
Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach
z zachowaniem stabilnych wymiarów na istniejących wykładzinach
użytkowych

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

KLEJE DO LINOLEUM

switchTec®

Sigan Elements

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Układanie paneli i płytek winylowych (LVT)
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• Wytrzymała spoina klejowa, idealna do wykładzin z linoleum o różnej grubości
• Klej stosowany „na mokro”, oszczędność czasu
• Idealny do fabrycznie zabezpieczonych wykładzin z linoleum
WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin z linoleum do 4 mm oraz do
podkładów z kompozytu korkowego
• Na szpachlowanych podłożach o dobrej chłonności
• Do podwyższonych obciążeń w obiektach
użyteczności publicznej i przemysłowych

•
•
•
•

System Renoplan: UZIN WK 222
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych
zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami.
Teraz odkryj online.

Nie wymaga wstępnego odparowania kleju
Szybko uzyskuje dużą siłę klejenia
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

Przyklejanie wykładzin, profili oraz listew,
z zachowaniem zdrowego klimatu w pomieszczeniach
Zużycie

Kolor

350–400 g/m2 / B1

biały/jasnoszary

Dwuskładnikowy klej dyspersyjno-cementowy
Układanie wykładzin w trudnych warunkach
Klej dyspersyjno-cementowy do przyklejania linoleum o dużej grubości
• Oszczędność kosztów dzięki możliwości układania wykładzin na istniejących podłożach
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin z linoleum oraz wykładzin
igłowanych
• na niechłonnych podłożach, np. na UZIN RR 185
lub na UZIN KR 410
• W obiektach sportowych oraz przemysłowych

•
•
•
•

Hydrauliczny proces wiązania
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

6447 

A+B 10 kg, wiadro

33

350–450 g/m² / B1
450–550 g/m² / B2

jasnoszary

UZIN RK 36

Linofix

• Umożliwia wykonanie robót bez narażenia otoczenia na
oddziaływanie rozpuszczalników
• Spełnia wysokie wymogi w zakresie BHP i ochrony środowiska
określone w przepisach GefstoffV/TRGS610
• Spełnia wymagania klientów indywidualnych pod względem
zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych

układanie wykładzin

Jedn. wysył. / paleta
33

ZASTOSOWANIE:
• Do miękkich listew przypodłogowych z PVC, profili schodowych,
cokołów itp.
• Do wykładzin tekstylnych, również opornych w układaniu,
wykładzin igłowanych i wykładzin tkanych
• Do wykładzin z PVC/CV, linoleum, kauczuku, podkładów
tłumiących
• Do klejenia naprawczego, np. napraw w obszarze spoin,
schodów, oklejania pokryw rewizyjnych
• Na wszystkie powszechnie stosowane podłoża budowlane

switchTec®

Wielkość opakowania
14 kg, wiadro

WŁAŚCIWOŚCI:
• Bardzo dobre nakładanie wałkiem lub pędzlem
• Niewielkie zużycie
• Możliwość nanoszenia również dzień wcześniej
• Długi czas klejenia kontaktowego
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

układanie podłóg drewnianych

Nr art.
6873 

UZIN KE 603

Zastosowanie jak
rozpuszczalnikowy
klej neopronowy

przygotowanie podłoża

ZASTOSOWANIE:

Klej kontaktowy, niezawierający rozpuszczalników

0736

Zestaw naprawczy do przyklejania, napraw pęcherzy i pustych przestrzeni
w linoleum

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

61989

12 kg, wiadro kwadratowe
+ 1 wałek 25 cm / 20 mm

–

50

Zestaw naprawczy do linoleum

61981

6 kg, wiadro kwadratowe
+ 1 mały wałek 10 cm / 10 mm

–

80

61970

1 kg, wiadro

12 wiader

24 kartony / 288 wiaderek

• Specjalny klej naprawczy do wykładzin z linoleum, korka, kompozytu korkowego na chłonnych
i niechłonnych podłożach
WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wszelkich wykładzin z linoleum, linoleum korkowego lub kompozytu korkowego
• Pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach
mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych oraz
w obiektach sportowych, np. w biurowcach, budownictwie mieszkaniowym, w szpitalach, halach
sportowych itd

• Krótki czas wstępnego odparowania
• Szybki efekt przyczepności z tworzeniem się
włókien
• Ekstremalnie szybki proces kształtowania się
wytrzymałości
• Również do trudno dostępnych miejsc
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

69984

0,5 kg, butelka

1

400

w zależności od
zastosowania

kremowobiały

1. Zakres zastosowania pozwala
na montaż wszelkich popularnych
listew z PVC, profili wykończeniowych, krawędzi schodów itp.
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Zużycie

Kolor

300–450 g/m²
zużycie całkowite dla obu klejonych stron, gruby wałek z gąbki

beżowy

 UZIN WK 222 w praktyce

ZASTOSOWANIE:

www.uzin.pl

www.uzin.pl

2. Ponadprzeciętna siła początkowa
klejenia ma szczególnie duże znaczenia podczas oklejania schodów.

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności, do linoleum

UZIN WK 222

3. Niezwykle duża siła klejenia
UZIN WK 222 uwidacznia się
nie tylko podczas przyklejania
powierzchni płaskich wykładzin
ściennych, lecz także w obszarach
problematycznych, takich jak
narożniki zewnętrzne oraz
wywinięcia.

4. Klejem UZIN WK 222 można
wykonać wszelkie roboty naprawcze,
z jakimi mamy do czynienia
na budowie, bez zanieczyszczania
powietrza w pomieszczeniu
oparami rozpuszczalników oraz
narażania własnego zdrowia.
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Narzędzia i produkty uzupełniające

Wysoka
odporność
na ścinanie

switchTec®

układanie wykładzin

Uniwersalny klej do linoleum
Szybka instalacja linoleum na powierzchniach intensywnie eksploatowanych

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

PRZYKLEJANIE PROFILI I OKŁADZIN ŚCIENNYCH

UZIN LE 44

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE DO LINOLEUM

Prosta wymiana wykładzin

ZASTOSOWANIE:
• 1/2. UZIN Wałek z gąbki do kleju kontaktowego
UZIN WK 222
• 3. UZIN Uchwyt do wałka, metalowy z rączką
z tworzywa sztucznego, pasujący do wałków
o szerokości 25 cm

Zmywalny wodą preparat dyspersyjny przeznaczony do montażu wykładzin tekstylnych i PVC

WŁAŚCIWOŚCI:
• Dostosowane do konsystencji kleju UZIN WK 222
• Wygodne w pracy
• Solidność wykonania gwarantuje długi okres
eksploatacji

Nr art.

Opis

Długość

Jedn. wysył. / liczba szt.

Kolor

61983

1. UZIN Wałek z gąbki 25 cm/20 mm

25 cm

5

żółty

61984

2. UZIN Wałek z gąbki 10 cm/ 10 mm

10 cm

10

żółty

9195

3. UZIN Uchwyt do wałka – 25 cm

–

10

zielony

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Narzędzie do nakładania kleju UZIN WK 222
w obszarach cokołów i narożnikach

• Wyschnięte kawałki kleju można z łatwością
wykruszyć z pędzla, narzędzie nadaje się do
ponownego użytku

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Kolor

65151

1 x 6 szt.

6

biały/brązowy

UZIN DK 290 Thermocoll
switchTec®

Układanie wykładziny w formie wanny
Aktywowany termicznie klej kontaktowy do profili oraz wykładzin poliolefinowych i PVC.
• nie zawiera rozpuszczalników, zalecany o stosowania w obiektach o wysokich wymaganiach w zakresie
utrzymania higieny np. szpitale, domy starców
• Aktywowany termiczne, możliwe są korekty
WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wyklejania cokołów za pomocą pasków
wykładzin poliolefinowych, kauczukowych oraz PVC
• Na wszystkich typowych, chłonnych i niechłonnych
podłożach budowlanych
• W obiektach o wysokich wymaganiach w zakresie
utrzymania higieny np. w szpitalach, w domach
starców

•
•
•
•
•

Aktywowany termicznie
Długi czas klejenia kontaktowego
Bardzo dobra przyczepność
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

5 kg

72

ok. 350 gm² / B1

kremowobiały

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wykładzin tekstylnych na lekkim spodzie
i spodzie z włókniny
• Do miękkich wykładzin PVC i CV
• Na chłonnych i niechłonnych podłożach
• Na niektórych starych wykładzinach,
np. wykładzinach PVC
• W pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem oraz w mniej intensywnie
eksploatowanych obiektach użytkowych

• Aplikacja za pomocą wałka lub zębatej szpachli
• Warunkowo możliwość zmycia z podłoży
niechłonnych
• Mocowany na „mokro” lub „półsucho”
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

6473 

12 kg, wiadro

30

kremowobiały

6474 

3 kg, wiadro

90

100–200 g/m² / wałek
150–200 g/m² / A4
250–300 g/m² / A3
ok. 350 g/m² / B1

NOWość

0736

UZIN U 1000

Antypoślizgowe mocowanie płytek dywanowych
Antypoślizgowa dyspersja do mocowania płytek dywanowych
• Zapobiega przesuwaniu się płytek użytkowych, umożliwia ich łatwą, pojedynczą wymianę
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do stabilnych wykładzin tekstylnych w formie
płytek ze spodem bitumicznym (SL), powleczonym
PVC lub warstwą ciężkiego poliuretanu
• Na chłonnych i niechłonnych podłożach
• W systemach podłóg podniesionych
na zagruntowanych jastrychach
• W pomieszczeniach mieszkalnych
lub użyteczności publicznej

• Aplikacja za pomocą wałka
• Bardzo niskie zużycie preparatu
• Szczególnie zalecany do montażu płytek
dywanowych na podłogach podniesionych
• Antystatyczny
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

6748

10 kg, kanister

60

50–100 g/m²

biały

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

Nr art.
13023

ZASTOSOWANIE:

Środek antypoślizgowy

Klej jednostronny i kontaktowy

ZASTOSOWANIE:

• Łatwiejsza wymiana wykładzin niż po przyklejeniu, oszczędność kosztów przy późniejszych remontach

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Wałki gwarantujące idealne rozprowadzenie oraz uzyskanie właściwego zużycia kleju UZIN WK 222

UZIN Pędzel silikonowy

układanie podłóg drewnianych

UZIN Universalfixierung NEW

przygotowanie podłoża

3.

Mocowanie wykładzin tekstylnych i PVC

układanie wykładzin

2.

Wałki i uchwyty do nakładania kleju UZIN WK 222

switchTec®

1.

UKŁADANIE WYKŁADZIN W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH WYMIANĘ

układanie podłóg drewnianych

UZIN Wałki

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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www.uzin.pl

www.uzin.pl
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• Gwarantuje bardzo wysoką stabilność wymiarów przyklejonych wykładzin
• Szczególnie polecany do układania wykładzin przewodzących w trudnych przypadkach

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do przewodzących wykładzin PVC w rolce
i w płytkach
• Do przewodzących wykładzin kauczukowych
w rolkach (do 3,5 mm grubości)
• Na równych szpachlowanych podłożach
• W obiektach intensywnie użytkowanych

•
•
•
•
•
•

• Do przewodzących płytek kauczukowych
• Do przewodzących wykładzin PVC w rolkach
i płytkach
• Do przewodzącego linoleum w rolkach i płytkach
• Na chłonnych i niechłonnych podłożach
• Do dużych obciążeń w budynkach przemysłowych
i użyteczności publicznej

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• GISCODE RE2 / Niewielkie zawartości
rozpuszczalników

Łatwo rozprowadza się na podłożu
Tworzy charakterystyczną nitkowatą spoinę
Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
Prądoprzewodzący według DIN EN 13415
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

14162

14 kg, wiadro

33

250–300 g/m² / B 23/80
500–600 g/m² / B 23/TL

ciemnoszary

Wielkość opakowania
A/B 6 kg, wiadro

47513 

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

60

ok. 300 g/m² / A5
350–400 g/m² / A1 / A2
400–600 g/m² / B1 / B2

czarny

Klej prądoprzewodzący do wykładzin z PVC i gum
Dodatek prądoprzewodzący

UZIN PE 262 L

• Twarda spoina klejowa, wysoka wytrzymałość na ścinanie, optymalne układanie nawet grubych wykładzin
• Do opakowania dołączony wkład o odpowiednim uzębieniu, do wyboru do małych lub dużych powierzchni

Zapewnia najwyższe właściwości prądoprzewodzące

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Bezpieczne odprowadzanie ładunku pod płytkami SL i okładzinami ceramicznymi

• Przeznaczony do układania prądoprzewodzacych
wykładzin z PVC i kauczuku
• Do wykładzin kauczukowych w rolkach i płytkach
• Do przewodzących prąd wykładzin tekstylnych
• Na chłonnych, szpachlowanych podłożach
• W obiektach użyteczności publicznej i przemysłowej

•
•
•
•
•

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Jako dodatek do UZIN U 1000 i UZIN U 2100
• Do przewodzących prąd samodzielnie leżących
płytek z wykładzin tekstylnych
• Na odpowiednio przygotowane podłoża

• Gwarantuje uzyskanie wysokich wartości
przewodności
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Bardzo niskie zużycie
Łatwe rozprowadzanie kleju
Duża wytrzymałość na ścinanie
Do wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

12344 

14 kg, wiadro

33

250–280 g/m² / 23/80

jasnoszary

UZIN UZ 57 L

Dodatek do produktów dyspersyjnych i zapraw cementowych zapewniający przewodnictwo elektryczne

Nr art.

Wielkość opakowania
5 kg, kanister

54457 

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

90

w zależności
od zastosowania

czarny

Prądoprzewodzący klej do wykładzin tekstylnych i linoleum
Mocny klej o charakterystycznym, nitkowatym wyglądzie spoiny

Samoprzylepna taśma miedziana

Przewodzący klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczony do przyklejania różnych
przewodzących wykładzin dywanowych i linoleum

Jednostronnie samoprzylepna taśma miedziana stosowana do przewodzących konstrukcji
podłogowych

• Szybko uzyskuje przyczepność, co gwarantuje ciągłości pracy bez przestojów i zapewnia oszczędność czasu
• Do opakowania dołączony wkład o odpowiednim uzębieniu 28 cm / 21 cm

• Taśma samoprzylepna gwarantująca prosty montaż na podłożu
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Szerokość 10 mm, grubość 0,035 mm

• Do przewodzących wykładzin tekstylnych
i wykładzin igłowanych
• Do przewodzącego linoleum
• Na chłonnych, szpachlowanych powierzchniach
• W obiektach intensywnie użytkowanych
i przemysłowych

• Szybko uzyskuje przyczepność
• Tworzy charakterystyczną, nitkowatą spoinę
klejową
• Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

• Do wszystkich rodzajów systemów
prądoprzewodzących

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33150 

14 kg, wiadro

33

500–600 g/m² / B 23/TL

jasnoszary

www.uzin.pl

switchTec®

Prądoprzewodzący klej, zawierający włókna do wykładzin PVC oraz kauczukowych

52

Nr art.

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

• Szybko uzyskuje przyczepność, co stanowi gwarancję ciągłości pracy bez przestojów, oszczędność czasu
• Idealny do dużych powierzchni

układanie wykładzin

Przewodzący, elastyczny klej epoksydowy przeznaczony do przyklejania wykładzin podłogowych
na powierzchniach bardzo intensywnie obciążanych

przygotowanie podłoża

Przyklejanie przewodzących wykładzin elastycznych w miejscach
intensywnie eksploatowanych

Układanie wykładzin prądoprzewodzących z zachowaniem ich wymiarów

Zawiera wkład do szpachli
(23/80 i 23/TL)

UZIN KR 421 L

Przewodzący klej dyspersyjny o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony
do przyklejania przewodzących wykładzin elastycznych

UZIN KE 66 L

Zawiera wkład do szpachli
(23/80 i 23/TL)

Prądoprzewodzący, dwuskładnikowy klej epoksydowy

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10141

40 mb (2 rolki) 20 mb
1 rolka = 20 mb

1

–

–

miedziany

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

Zawiera wkład do szpachli
(23/80 i 23/TL)

switchTec®

układanie wykładzin

Prądoprzewodzący klej do wykładzin PVC i kauczukowych
Dyspersyjny klej z dodatkiem włókien przewodzących, przeznaczony
do stosowania np. w salach operacyjnych

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

UKŁADANIE WYKŁADZIN PRĄDOPRZEWODZĄCYCH

układanie podłóg drewnianych

UZIN KE 2000 SL

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE WYKŁADZIN PRĄDOPRZEWODZĄCYCH
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UZIN
KE 418

UZIN
KE 2428

UZIN
KE 14

UZIN
KE 16

UZIN
KE 2000 S

UZIN
KE 66 NEW

UZIN
LE 42

UZIN
KR 430

UZIN
UZ 57 L

UZIN
KE 2000 SL

UZIN
KE 66 L

UZIN
Universalfi- UZIN
U 1000
xierung

UZIN
U 3000

UZIN
WK 222

UZIN
GN 222

ze spodem tekstylnym
(TR, SZR)

4

4

4

–

–

4

4

4

–

–

4

4

4

–

–

–

–

4

4

ze spodem lateksowo-piankowym

4

4

4

–

–

4

4

4

–

–

4

–

–

–

4

–

–

4

4

ze spodem lateksowanym

4

4

4

–

–

4

4

4

–

–

4

–

–

–

4

–

–

4

4

ze spodem z włókniny

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

4

4

stabilnie leżące płytki
dywanowe z ciężkim spodem

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

4

4

Wykładziny tkane

4

4

4

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

4

4

Wykładziny igłowane

4

4

4

–

–

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

–

4

4

NATURALNE WYKŁADZINY
KOKOS / SIZAL NIEPOWLEKANE

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NATURALNE WYKŁADZINY
KOKOS / SIZAL POWLEKANE

4

4

4

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

NATURALNE WYKŁADZINY
KOKOS/SIZAL NIEPOWLEKANE
ZE SPODEM BAWEŁNIANO-JUTOWYM

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PVC – WYKŁADZINY

–

–

–

4

4

4

4

4

4

–

–

–

4

4

–

–

–

4

4

Wykładziny CV

–

–

–

4

4

4

4

4

4

–

–

–

–

–

–

–

–

4

4

Wykładziny zespolone na spodzie
z włókniny syntetycznej

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

4

PŁYTKI I PANELE WINYLOWE (LVT)

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

4

4

4

Wykładziny PUR

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

4

Płytki elastyczne typu Flex

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

4

Linoleum
a) w rolkach

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

4

4

–

–

–

–

4

4

Linoleum
b) w płytkach

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

4

4

–

–

–

–

4

4

Wykładziny kauczukowe
a) ze spodem szlifowanym,
w rolkach

–

–

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

4

–

–

–

–

4

4

Wykładziny kauczukowe
b) ze spodem szlifowanym,
w płytkach

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

4

–

4

4

–

4

4

1)

1)

1)

3)

3)

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UZIN
UZ 90

przygotowanie podłoża

UZIN
UZ 88

układanie wykładzin

UZIN
UZ 57

Wykładziny tekstylne

switchTec®

Wykładziny z włókien
naturalnych

ZALECENIA PODSTAWOWE:

1)

1)

1)

1)

1)

2)

–

–

Ważna wskazówka:

4 WYKŁADZINA

NINIEJSZĄ TABELĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYTYCZNĄ. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZASTOSOWANIU KONKRETNEGO SYSTEMU NALEŻY SKONSULTOWAĆ
WYBRANĄ TECHNOLOGIĘ Z PRODUCENTEM DANEJ WYKŁADZINY. ZALECENIE PRODUCENTA WYKŁADZINY JEST ZAWSZE NADRZĘDNE W STOSUNKU DO ZALECENIA
MARKI UZIN.

1) Taśmy miedziane wzdłuż brytów wykładziny, prowadzone w połowie szerokości brytu, na końcu rolki zawsze poprzecznie do kierunku układania
2) Taśmy miedziane w środku szerokości płytek, na początku i końcu pomieszczenia oraz poprzecznie do kierunku układania
3) Mocowanie wykładzin tekstylnych w sposób umożliwiających ich szybką wymianę

54

1)

układanie podłóg drewnianych

WYKŁADZINY ELASTYCZNE I LINOLEUM

Zalecenia systemowe przedstawione na tej stronie to podstawowe zalecenia dotyczące tych produktów. Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione
w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

www.uzin.pl

www.uzin.pl
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Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

układanie wykładzin dywanowych

KLEJENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI
Wysokowydajna mata obustronnie klejąca

Sigan 1

System Renoplan: Sigan 1
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań –
ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

przygotowanie podłoża

przygotowanie podłoża

Szybki montaż nowych wykładzin na powierzchniach szpachlowanych oraz
płytach wiórowych
Opatentowana, mikroperforowana, dwustronnie klejąca, w całości usuwalna (bez pozostałości resztek)
folia nośna do układania wykładzin tekstylnych i elastycznych

WŁAŚCIWOŚCI:

• Układanie wykładzin tekstylnych oraz elastycznych
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporna na czyszczenie: można czyścić metodą
natryskowo-ekstrakcyjną
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiednia pod obciążenia krzesłami biurowymi
na kółkach, wózkami podnośnikowymi i widłowymi

• Szybki i prosty montaż
• Układanie bez pęcherzy powietrza dzięki mikroperforacji i kanalikom odpowietrzającym
• Można od razu wchodzić na wykładzinę
i poddawać ją obciążeniom
• Wymiana wykładziny w całości bez pozostawiania
resztek kleju
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

37127

1 rolka Sigan 1: 75 cm x 25 m
1 rolka taśmy Sigan 1: 5 cm x 25 m

1

40 kartonów

zawartość wystarcza
na 20 m²

układanie wykładzin

układanie wykładzin

• Do montażu nowych wykładzin elastycznych oraz tekstylnych
• Do stosowania na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu
ZASTOSOWANIE:

Sigan 3
switchTec®

Mata obustronnie klejąca
switchTec®

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Przyklejanie wykładzin podłogowych
w technologii SwitchTec®

System Renoplan: Sigan 3
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań –
ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Narzędzia i produkty uzupełniające

• Do montażu nowych wykładzin tekstylnych
• Na istniejącym parkiecie, laminacie
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Układanie wykładzin tekstylnych
• Gwarancja usunięcia w całości, bez pozostałości
resztek kleju
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporna na czyszczenie: można czyścić metodą
natryskowo-ekstrakcyjną
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiednia pod obciążenia krzesłami biurowymi
na kółkach, wózkami podnośnikowymi i widłowymi

• Szybki i prosty montaż
• Układanie bez pęcherzy powietrza dzięki mikroperforacji i kanalikom odpowietrzającym
• Można od razu wchodzić na wykładzinę
i poddawać ją obciążeniom
• Wymiana wykładziny w całości bez pozostawiania
resztek
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

37129

1 rolka Sigan 3: 75 cm x 25 m
1 rolka taśmy Sigan 3: 5 cm x 25 m

1

40 kartonów

zawartość wystarcza
na 20 m²

układanie podłóg drewnianych

Opatentowana, mikroperforowana, dwustronnie klejąca, w całości usuwalna (bez pozostałości resztek)
folia nośna do szybkiego układania wykładzin tekstylnych i elastycznych na płytkach ceramicznych lub
na parkiecie / panelach z laminatu

Wymiana
wykładziny
w całości bez
pozostałości kleju

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

Szybki montaż nowych wykładzin na istniejących płytkach ceramicznych
lub na parkiecie / panelach z laminatu

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych. Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne
zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
56
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WŁAŚCIWOŚCI:

• Na podłożach chłonnych, takich jak: jastrychy
anhydrytowe, szpachlowane jastrychy cementowe,
masy szpachlowe, płyty wiórowe, płyty wiórowe
laminowane (OSB, MDF itp.), jastrychy magnezjowe, podłogi drewniane
• Na podłożach niechłonnych, takich jak aluminium
(nieobrobione), metal
• Na masach szpachlowych (szlifowanych)
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

• Gwarantuje niezawodne klejenie wykładzin
podłogowych z użyciem Sigan 1 oraz Sigan
Elements Plus
• Gwarantuje usuwanie wykładzin podłogowych
ułożonych z użyciem Sigan oraz Sigan Elements
Plus 1 bez pozostawiania resztek
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

37130

10 kg, kanister

1 kanister

40

70–100 g/m²

37681

2,5 kg, kanister

4 kanistry

126

70–100 g/m²

Mata obustronnie klejąca

Wymiana
wykładziny w całości
bez pozostałości kleju

Szybki montaż nowych wykładzin na
istniejących podłożach elastycznych oraz
płytkach ceramicznych
Opatentowana, mikroperforowana, dwustronnie klejąca,
w całości usuwalna (bez pozostałości resztek) folia nośna
do układania wykładzin tekstylnych i elastycznych na
istniejących podłożach elastycznych
• Do montażu nowych wykładzin elastycznych oraz tekstylnych
• Na istniejących wykładzinach elastycznych oraz płytkach ceramicznych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do łatwego wygładzania / dociskania powierzchni

• Stabilne wykonanie z listwą drewnianą (jakość
profesjonalna)

Nr art.

Wielkość opakowania

Waga

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

72642

1 sztuka

0,5 kg

24

32

WOLFF Design Collection
układanie podłóg drewnianych

Kompletny zestaw do układania paneli i płytek winylowych
w praktycznej walizce

• Szybki i prosty montaż
• Układanie bez pęcherzy powietrza dzięki mikroperforacji i kanalikom odpowietrzającym
• Można od razu wchodzić na wykładzinę i poddawać ją
obciążeniom
• Gwarancja usunięcia w całości, bez pozostawienia resztek kleju
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Zawartość opakowania

37128

1 rolka Sigan 2: 75 cm x 25 m
1 rolka taśmy Sigan 2 tape: 5 cm x 25 m

Jedn. wysył. / karton
1

Jedn. wysył. / paleta
40

Zużycie

Wymiary

zawartość wystarcza na 20 m²

75 cm x 25 m
5 cm x 25 m

 Sigan 2 w praktyce

Komplet składa się z:
•
•
•
•
•

WŁAŚCIWOŚCI:

switchTec®

Praktyczna paca korkowa do wygładzania powierzchni Sigan oraz wykładzin
podłogowych

• Układanie wykładzin tekstylnych i elastycznych
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporna na czyszczenie: można czyścić metodą natryskowo-ekstrakcyjną
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiednia pod obciążenia krzesłami biurowymi na kółkach,
wózkami podnośnikowymi i widłowymi

układanie podłóg drewnianych

Paca korkowa do wygładzania

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:

Paca korkowa

urządzenia do cięcia styków Linocut
Przycinarki FasTrimmer do fazowania spodu wykładzin
Rolki dociskowej DUO
Nożyce poprzeczne do paneli winylowych
Walizki Tanos

Każdy z produktów oddzielnie znajduje się w katalogu WOLFF
Artykuł

Waga

74843

Design Collection

5,2 kg

Narzędzia i produkty uzupełniające

Nr art.

1. Sigan 2 przykleić w kierunku
układania nowej wykładziny na
istniejących wykładzinach
z PVC, CV lub linoleum.
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UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

ZASTOSOWANIE:

Sigan 2

przygotowanie podłoża

Komponent systemowy do Sigan 1 oraz Sigan Elements Plus

switchTec®

układanie wykładzin

Specjalny grunt do Sigan 1, Sigan Elements Plus

KLEJENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI

www.uzin.pl

2. Nową wykładzinę z PVC, CV lub
wykładzinę dywanową ułożyć bez
naprężeń i fałd.

3. Po wykładzinie można od razu
chodzić i ją obciążać.

4. A za kilka lat… będzie można
usunąć wykładzinę podłogową bez
pozostałości wraz z folią Sigan 2.

59

Narzędzia i produkty uzupełniające

Planus

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI

WŁAŚCIWOŚCI:

• Gwarantujące stabilność wymiarów układanie paneli
i płytek PVC, wykładziny winylowych LVT oraz elementów wykładzin ze spodem pokrytym PVC
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporny na czyszczenie również przy użyciu
maszyn
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiedni pod krzesła na rolkach i wózki
podnośnikowe

•
•
•
•
•

Stabilizuje wymiary
Szybkie i łatwe stosowanie
Na wykładzinę można od razu wchodzić i ją obciążać
Możliwość natychmiastowego spawania
Panele i płytki winylowe można układać
bez spoinowania
• Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami
TRGS 610
• Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
• Do stosowania wewnątrz budynków

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. /
karton

Jedn. wysył. /
paleta

Wydajność

Wielkość

71279

1 rolka Sigan Elements
i 1 rolka Sigan Elements

1

40

zawartość wystarcza na 20 m²

75 cm x 25 m,
50 mm x 25 m

Sigan Elements Plus

Wysokowydajna mata klejąca
Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach
z zachowaniem stabilnych wymiarów na masach szpachlowych,
płytach wiórowych, metalu

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW
przygotowanie podłoża

ZASTOSOWANIE:

Trwałe mocowanie cokołów dywanowych
• Nie kruszy się, trzyma mocno i trwale
• Do wykładzin PVC/CV, linoleum i pasków dekoracyjnych
• Do wykładzin igłowanych, wykładzin z podwójnym spodem
syntetycznym, spodem tekstylnym i spodem z włókniny, dywanów
tkanych
ZASTOSOWANIE:
• Do przyklejania listew przypodłogowych
• W rdzeniowych listwach przypodłogowych
• Do cokołów dywanowych
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
WŁAŚCIWOŚCI:
• Specjalny klej akrylowy w postaci taśmy
• Nie kruszy się i nie wysycha
• Temperatura stosowania powyżej +15°C
• Odporność na działanie temperatur od –40°C do +140°C (po
zamontowaniu)
• W oryginalnym opakowaniu trwałość produktu przez 2 lata,
chronić przed słońcem

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

37141

6 rolek Contact 40: 40 mm x 50 m

4

24 kartony

 Contact 40 w praktyce

Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia przeznaczony
do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które można będzie później usunąć bez żadnych
pozostałości

Gwarancja
późniejszego
usunięcia bez
pozostałości

60

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

• Do paneli i płytek winylowych LVT
• Na istniejące wykładziny elastyczne

Specjalna taśma do przyklejania cokołów dywanowych

układanie wykładzin

Gwarancja
późniejszego
usunięcia bez
pozostałości

Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia z mikroodpowietrzaniem
do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które będzie można później usunąć bez żadnych
pozostałości

Contact 40

switchTec®

Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach
z zachowaniem stabilnych wymiarów na istniejących wykładzinach
użytkowych

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

Wysokowydajna mata klejąca

PRZYKLEJANIE COKOŁÓW DYWANOWYCH I NAROŻNIKÓW

• Do paneli i płytek winylowych LVT
• Na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Gwarantujące stabilność wymiarów układanie
wykładzin z paneli i płytek PVC, wykładzin winylowych LVT oraz elementów wykładzin ze spodem
pokrytym PVC
• Brak ograniczenia wielkości powierzchni
• Odporny na czyszczenie oraz zastosowanie
maszyn do szorowania
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• Odpowiedni pod krzesła na rolkach i wózki
podnośnikowe

• Stabilizuje wymiary
• Szybkie i łatwe stosowanie
• Na wykładzinę można od razu wchodzić
i ją obciążać
• Możliwość natychmiastowego spawania
• Panele i płytki winylowe można układać bez
spoinowania
• Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność
z wymogami TRGS 610
• Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
• Do stosowania wewnątrz budynków

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. /
karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Wymiary

71280

1 rolka Sigan Elements Plus
i 1 rolka Sigan Elements Plus

1

40

zawartość wystarcza na
20 m²

75 cm x 25 m,
5 cm x 25 m

www.uzin.pl

1. Podnieść i zablokować uchwyt rolki i włożyć tarczę papierową
odporną na klej.

2. Rolkę Contact 40 w zależności od kierunku pracy włożyć do
urządzenia do aplikacji w taki sposób, żeby odwijała się w lewo lub w prawo.

3. Contact 40 przyłożyć wraz z urządzeniem do aplikacji do ściany.

4. Usunąć papier ochronny, listwę przypodłogową z rdzeniem przyłożyć
do taśmy Contact 40 i docisnąć bez pozostawiania przerw, uderzając
gumowym młotkiem.

www.uzin.pl
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Narzędzia i produkty uzupełniające

Sigan Elements

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI

Specjalny klej akrylowy w postaci taśmy
Nie kruszy się i nie wysycha
Temperatura stosowania powyżej +15°C
Odporność na działanie temperatur od -40°C do +140°C
(po zamontowaniu)
• W oryginalnym opakowaniu trwałość produktu przez 2 lata,
chronić przed słońcem

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Wysokość listwy
przypodłogowej

37145

4 rolki taśmy Bullran 45:
45 mm x 25 m

4 kartony

36

50–60 mm

Specjalna taśma cokołowa do kauczukowych listew przypodłogowych
• Do kauczukowych listew przypodłogowych
• Na podłoża o strukturze do 1 mm

Goman 240

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• System przyklejania listew cokołowych,
profili schodowych oraz listew cokołowych
kauczukowych w takich obiektach, jak np.:
pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
w szpitalach, w domach spokojnej starości
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

•
•
•
•
•

Bez stosowania kleju kontaktowego
Brak wstępnego montażu i gruntowania
Od 3 do 5 razy szybszy montaż
Nie kruszy się i nie wysycha
Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami
TRGS 610

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

37201

4 rolki Goman 50: 50 mm x 50 m

4 kartony

15 kartonów

WYKŁADZINY
KAUCZUKOWE

WYKŁADZINY
TEKSTYLNE

Masy szpachlowe / anhydrytowe

Sigan 1 + Planus

SIGAN ELEMENTS PLUS
+ PLANUS

Sigan 1 + Planus

Sigan 1 + Planus

Płyty OSB

Sigan 1 + Planus

SIGAN ELEMENTS PLUS
+ PLANUS

Sigan 1 + Planus

Sigan 1 + Planus

Paroprzepuszczalny,
epoksydowy grunt odcinający

Sigan 1 + Planus

SIGAN ELEMENTS PLUS
+ PLANUS

Sigan 1 + Planus

Sigan 1 + Planus

Wykładziny PVC / CV

Sigan 2

SIGAN ELEMENTS

Sigan 2

Sigan 2

Linoleum

Sigan 2

SIGAN ELEMENTS

Sigan 2

Sigan 2

Powłoki epoksydowe oraz PUR

Sigan 2

SIGAN ELEMENTS

Sigan 2

Sigan 2

kamień sztuczny / terakota

Sigan 2

SIGAN ELEMENTS

Sigan 2

Sigan 3

Okładziny ceramiczne

Sigan 2

SIGAN ELEMENTS

Sigan 2

Sigan 2

parkiet

—

—

—

Sigan 3

laminat

—

—

—

Sigan 3

Wykładziny tekstylne

—

—

—

Sigaway

Technologia SwitchTec®
Schody

Specjalna taśma cokołowa do kauczukowych systemów schodowych
Montaż wykładzin kauczukowych na schodach bez użycia rozpuszczalnika

PODŁOŻE

KAUCZUKOWE PROFILE SCHODOWE WYGIETE W ŁUK

WYKŁADZINY KAUCZUKOWE W KOMBINACJI Z ODDZIELNIE
MONTOWANYM KĄTOWNIKIEM SCHODOWYM

Na podłoża
o strukturze do 1 mm

Goman 240

Goman 240

• Do kauczukowych listew przypodłogowych
• Na podłoża o strukturze do 1 mm

62

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• System profili schodowych, kauczukowych
wygiętych w łuk
• Nadaje się do stosowania w obiektach,
typu szpitale, domy spokojnej starości

•
•
•
•
•
•
•
•

Montujący nie wstrzymuje ruchu na klatce schodowej
Bez użycia rozpuszczalnika
Zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu
Zgodnie z wymogami TRGS 610
Brak wstępnego montażu i gruntowania
Od 3 do 5 razy szybszy montaż
Nie kruszy się i nie wysycha
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Zawartość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

37200

1 rolka Goman 240: 240 mm x 50 m

4 kartony

30 kartonów

przygotowanie podłoża

•
•
•
•

WYKŁADZINY
WINYLOWE LVT

układanie wykładzin

• Do łączonych cokołów dywanowych
50–60 mm
• Na podłoża o strukturze do 3 mm

WYKŁADZINY PVC

switchTec®

WŁAŚCIWOŚCI:

PODŁOŻE

www.uzin.pl

COKOŁY DYWANOWE
COKOŁY DYWANOWE
45–55 MM

COKOŁY DYWANOWE
50–60 MM ZE SPODEM
Z WŁÓKNINY ORAZ
WŁÓKNINY IGŁOWANEJ

COKOŁY DYWANOWE
60–70 MM

COKOŁY DYWANOWE
75–85 MM

COKOŁY DYWANOWE
90–110 MM

Na ściany o strukturze
do 1 mm

Contact 40

—

Contact 55

Contact 70

Contact 85

Na ściany o strukturze
do 3 mm

—

Bullran 45

—

—

—

www.uzin.pl

układanie podłóg drewnianych

ZASTOSOWANIE:

wykładziny podłogowe

Narzędzia i produkty uzupełniające

• Zgodnie z wymogami TRGS 610
• Trwała elastyczność
• Łatwiejszy z użyciem aplikatora Contact 40

Mocne przyklejanie cokołów kauczukowych

switchTec®

układanie wykładzin

• Praca czysta i szybka
• Bez rozpuszczalników, zapewnia zdrowy
klimat w pomieszczeniu

Goman 50

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

Taśma obustronnie klejąca pod wykładziny igłowane
Mocne przyklejanie obszywanych listew dywanowych na mocno
chropowatych podłożach

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Bullran 45

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Tabele zastosowań dla produktów SwitchTec®

PRZYKLEJANIE COKOŁÓW DYWANOWYCH I NAROŻNIKÓW
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Układanie podłóg drewnianych
Podkład rozdzielający

UZIN Multimoll Vlies NEW

NOWOŚĆ

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

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
• Zapewnia trwałe połączenie warstwy użytkowej
z podłożem
• Szczególnie polecany przy większych formatach
instalowanych podłóg
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość warstwy

Kolor

79722

50 x 1 m

50 m2

12 rolek / 600 m2

ok. 1 mm

zielonobiały

Mata rozdzielająca i wygłuszająca

układanie wykładzin

ZASTOSOWANIE:

przygotowanie podłoża

• Umożliwia przeprowadzenie prac parkieciarskich na jastrychach nieposiadających odpowiednich parametrów, gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo, ograniczając przenoszenie naprężeń drewna na podłoże
• Umożliwia niwelowanie miejscowych nierówności podłoża

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm

Podkład rozdzielający i tłumiący pod podłogi drewniane
Podkład rozdzielający o właściwościach tłumiących, nieznacznie zwiększający wysokość konstrukcji podłogi

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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 opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość warstwy

Kolor

41391 

75 x 50 cm

6 m2 = 16 płyt

30 kartonów = 180 m2

3 mm

biały melanż

Podkład wytłumiający

układanie podłóg drewnianych

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

switchTec®

• Dobre parametry tłumiące przy niewielkim wpływie na wysokość konstrukcji
• Trzy funkcje w jednym: oddziela od podłoża, wytłumia odgłosy kroków i ogranicza naprężenia drewna na podłoże
• Podwyższa komfort użytkowania pomieszczenia

UZIN RR 188

Znacząca poprawa warunków akustycznych w pomieszczeniu
Elastyczna mata na bazie mieszanki poliuretanowo-korkowej, przeznaczona do przyklejania do podłoża
jako podkład pod wykładziny tekstylne oraz podłogi drewniane

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych

Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje,
których należy bezwzględnie przestrzegać.
64

www.uzin.pl

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Jako podkład tłumiący (maks. grubość 4 mm) pod
podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
• Pod stopnie schodowe
• W obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach

•
•
•
•
•

Łatwość docinania i układania
Idealnie układa się na podłożu
Poprawia izolacyjność akustyczną
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Poprawia izolację termiczną

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość warstwy

Tłumienie

9177

40 x 1 m

40 m²

2

6 rolek / 240 m

3 mm

16 dB

9175

30 x 1 m

30 m²

6 rolek / 180 m2

4 mm

17 dB

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

• Polecany do poprawy izolacji termicznej oraz akustycznej

Kolor
szarobrązowy
melanż

65

• Niewielkie naprężenia wewnętrzne podczas wiązania i otwarta porowatość powierzchni masy gwarantują
pewność i bezpieczeństwo podczas prac parkieciarskich

s
Level Pclu
t
e
f
f
E

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

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

• Bardzo dobra rozpływność, nadaje się
do podawania pompą
• Dobra chłonność powierzchni
• Dla warstw o grubości od 1,5 do 20 mm
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów
zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006
(REACH)

układanie wykładzin

Nr art.
C 35
DIN EN 13 813

F7

36201

Wielkość opakowania
25 kg, worek

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Grubość warstwy

Kolor

42

2,4 kg/m²
3,2 kg/m²
16,0 kg/m²

1,5 mm
2,0 mm
10,0 mm

szary

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy o krótkim czasie wiązania
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
ZASTOSOWANIE:
• 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
• Do odcięcia wilgoci na podłożach odpornych na jej oddziaływanie, do 4% CM
• Przed zastosowaniem mas szpachlowych po uprzednim posypaniu piaskiem
kwarcowym UZIN Perlsand 0.8

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

41364

12 kg, kanister

60

41365

6 kg, kanister

60

59643

0,9 kg opakowanie

432

Zużycie

Kolor

80–150 g/m²

brązowy

switchTec®

switchTec®

WŁAŚCIWOŚCI:
• Bardzo szybko twardniejący
• Płynna konsystencja
• Dobra penetracja podłoża
• Neutralny zapach
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników
Nr art.

przygotowanie podłoża

Cementowa masa samorozlewna o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do szpachlowania podłóg
warstwą o grubości od 1,5 do 20 mm

UZIN PE 414 Turbo

układanie wykładzin

Masa niwelująca pod podłogi drewniane
Wyrównanie powierzchni przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UZIN NC 174

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

KLEJE i GRUNTY POLIURETANOWE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Czas schnięcia
jednej warstwy

Przyklejanie podłogi drewnianej bezpośrednio na
zagruntowanej powierzchni: UZIN MK 200,
UZIN MK 150, UZIN MK 92 S, UZIN MK 95,
UZIN MK 91 nb

co najmniej
2 godz.*

Przyklejanie bezpośrednio na zagruntowanej
powierzchni: UZIN MK 250, UZIN MK 200 PLUS

co najmniej
12 godz.*

Jako warstwa izolująca przed wilgocią szczątkową
do 4 CM-%

co najmniej
2 godz.*/ zostawić
do utwardzenia
przez noc

układanie podłóg drewnianych

Podłoże

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

 UZIN PE 414 Turbo w praktyce

Co odróżnia produkt UZIN PE 414 Turbo od innych produktów?
Gotowy do użycia, szybki grunt poliuretanowy. Produkt ma płynną
konsystencję, jest łatwy w nakładaniu, jednoskładnikowy, w związku
z czym nie występują straty materiału spowodowane wymieszaniem
zbyt dużej ilości gruntu.
Nanoszenie gruntu przy pomocy wałka pluszowo-nylonowego
powoduje powstanie równomiernej zamkniętej powłoki.
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Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy reaktywnej do stosowania przed użyciem klejów
do podłóg drewnianych

• Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do wszystkich rodzajów parkietu oraz podłóg laminowanych
• Podłoga drewniana może być szlifowana już po 6 godz.

• Do stosowania przed klejeniem podłóg drewnianych klejami UZIN STP, poliuretanowymi, a także klejem
polimerowym UZIN MK 65

Podstawowy obszar zastosowania:

WŁAŚCIWOŚCI:

CZAS SCHNIĘCIA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Czas utwardzania / czas schnięcia:

2–4 godz.

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

układanie wykładzin

Nr art.

Wielkość opakowania

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

UZIN MK 92 S ciemny

Zużycie

Kolor

1000–1200 g/m² / B11

beżowy

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony
do przyklejania ciemnych rodzajów parkietu i drewna egzotycznego, szczególnie mozaiki przemysłowej

Do gruntowania przed klejeniem UZIN MK 65
Na nowych jastrychach cementowych i betonie
Na nowych jastrychach anhydrytowych
na przygotowanych płytkach ceramicznych
Na nowych, przykręconych płytach drewnopochodnych oraz OSB 2 – OSB 4
• Do podłóg z wodnym ogrzewaniem podłogowym
• W warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej
i przemysłowych

Łatwy w nanoszeniu wałkiem
Szybkoschnący
Wzmacnia powierzchnię jastrychu
Poprawia wytrzymałość kleju na ścinanie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

76938 

9 kg A + B, kanister

–

–

100–150 g/m²

zielony

Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych

UZIN MK 91 nb

Ekonomiczny klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań

• Ogranicza mankamenty optyczne związane z ewentualnie widoczną jasną spoiną klejową między ciemnymi
elementami parkietu
• Spoina klejowa zachowuje ciemny kolor nawet po szlifowaniu parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony
do przyklejania podłóg drewnianych

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

WŁAŚCIWOŚCI:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Drewno egzotyczne, ciemne gatunki drewna
Mozaika parkietowa (8-milimetrowy parkiet masywny)
Parkiet przemysłowy
Parkiet tradycyjny
Deski parkietowe
Parkiet masywny o grubości 10 mm
Bruk parkietowy RE / WE

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

Uniwersalne zastosowanie
Brak skurczu nawet w grubszych warstwach
Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu,
olejami, woskami
• nie zawiera substancji zmiękczających
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

• Parkiet warstwowy
• Deski warstwowe
• Laminat
Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

A/B 8,54 kg, opakowanie typu kombi

39

1000–1200 g/m² / B11

ciemnobrązowy

• Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych

Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
Dobra stabilność spoiny
Bardzo dobrze wypełniający
Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu,
olejami, woskami
• Nie zawiera żadnych substancji zmiękczających
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników
• EMICODE EC1 R PLUS / Bardzo nisko emisyjny

Parkiet tradycyjny
Mozaika parkietowa
Parkiet przemysły
Parkiet masywny
Deski podłogowe

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

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

78710

11 kg, wiadro

–

39

850–1200 g/m² / B11

jasnobeżowy

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

Nr art.
59504 

układanie wykładzin

Bardzo dobre właściwości wypełniające
Brak skurczu nawet w grubszych warstwach
Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu,
olejami, woskami
• Nie zawiera substancji zmiękczających
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

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

przygotowanie podłoża

Szybkie i pewne gruntowanie podłoża przed montażem podłóg drewnianych

• Parkiet warstwowy
• Deski warstwowe
• Laminat

switchTec®

UZIN PE 420

Przyklejanie parkietu szybko i w sposób niepowodujący pęcznienia elementów

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

układanie podłóg drewnianych

Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej

switchTec®

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

KLEJE i GRUNTY POLIURETANOWE

układanie podłóg drewnianych

UZIN MK 92 S

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE i GRUNTY POLIURETANOWE
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• Idealny do układania dużych elementów parkietowych
• Parkiet można szlifować już po 24 godz.

UZIN PE 385

Jednoskładnikowy, szybki, mocno penetrujący grunt systemowy
• Do standardowych prac parkieciarskich
• Szybki i wygodny w nakładaniu wałkiem

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

39552

16 kg, wiadro

33

1000–1200 g/m² / B11

beżowy

UZIN Clean Box

Ściereczki czyszczące
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

•
•
•
•

CZAS SCHNIĘCIA:
• Podłoża cementowe:

ok. 1 godz.

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Na jastrychach cementowych
• Jako środek gruntujący na masy szpachlowe pod
podłogi drewniane

• Wydłuża czas otwarty dyspersyjnych klejów do
podłóg drewnianych
• Szybkoschnący
• Płynna konsystencja, mocno penetruje podłoże
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

76910

10 kg, CUBE it simple

72

100–150 g/m²

biały, kremowy

Najnowszej generacji jednoskładnikowy, polimerowy klej do parkietu

przygotowanie podłoża

Bardzo stabilna spoina klejowa
Lekko pieniący
Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
Resztki kleju można na świeżo usunąć
z powierzchni parkietu
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

układanie wykładzin

•
•
•
•

UZIN MK 65

Bezpieczne przyklejanie parkietu niewrażliwego na pęcznienie
Twardoplastyczny klej polimerowy do podłóg drewnianych

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

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Okres przechowywania

Kolor

wiaderko (72 ściereczki)

6 wiaderek

24 mies.

zielony

Podstawowy obszar zastosowania:
•
•
•
•

układanie podłóg drewnianych

Nr art.
38465

• Na gładkich, niechłonnych środkach gruntujących, jak np. UZIN PE 460, w pomieszczeniach mieszkalnych
i obiektowych, produkt może zastąpić popularne kleje rozpuszczalnikowe
• Na gładkich, chłonnych podłożach w systemie z UZIN PE 385 lub UZIN PE 420

Parkiety wielowarstwowe (maks. 790 x 500 mm)
Średnioformatowy parkiet tradycyjny 16–22 mm (prosimy o konsultację z doradcą technicznym UZIN)
Mozaika 8 mm
Parkiet przemysłowy 16–22 mm

Dodatkowy obszar stosowania:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Mozaika przemysłowa
(16–22 mm x maks. 150 mm)

• Bardzo dobra stabilność po rozprowadzeniu na
powierzchni
• Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
• Bardzo szybkie wiązanie
• Duża wygoda pracy szpachlą
• Spełnia EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo niska
emisyjność

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

75519 

18 kg

33

800–1200 g/m2

jasnobeżowy

Klej dyspersyjny

switchTec®

WŁAŚCIWOŚCI:

• Deski parkietowe 15–22 mm
• Parkiet tradycyjny 15–22 mm

układanie podłóg drewnianych

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA
• Parkiet warstwowy
• Deski warstwowe

Dyspersyjny środek gruntujący

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy
Twardoelastyczny, lekko pieniący klej do układania dużych elementów łączonych na „pióro-wpust”

switchTec®

UZIN MK 80

Bezpieczne przyklejanie parkietu niewrażliwego na pęcznienie

Narzędzia i produkty uzupełniające

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności i bez zawartości rozpuszczalników przeznaczony do
przyklejania stabilnych gatunków drewna

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

KLEJE I GRUNTY DYSPERSYJNE

UZIN MK 95

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE i GRUNTY POLIURETANOWE

• Na równych, chłonnych podłożach w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użytkowych
• umożliwia prowadzenie prac zgodnie z obecnymi wymogami i bez użycia rozpuszczalników
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do mozaiki 8 mm
• Do parkietu przemysłowego 16–22 mm

•
•
•
•
•

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• Do parkietu dwuwarstwowego o maks. wymiarach
70 x 500 mm
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Bardzo dobra stabilność kleju po rozprowadzeniu
Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
Wysoka wytrzymałość na ścinanie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

79730

16 kg, wiaderko

33

800–1200 g/m² / B11

beżowy

www.uzin.pl
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•
•
•
•

Bardzo stabilna spoina klejowa
Dobre utrzymanie wilgoci
Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
Resztki kleju można na świeżo usunąć z powierzchni
parkietu
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE 10 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

71647

16 kg, wiadro

33

1000–1200 g/m2 /B11

jasnobeżowy

UZIN MK 200

Jednoskładnikowy klej STP do podłóg drewnianych
System Renoplan: UZIN MK 200 oraz UZIN Multimoll Softsonic
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań
– ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Uniwersalne i technicznie perfekcyjne klejenie podłóg drewnianych
Niezawierający rozpuszczalników ani wody twardoelastyczny klej do parkietu na „pióro-wpust”

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• Deski lite i wielowarstwowe
• Parkiet tradycyjny
DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:
• mozaika parkietowa (parkiet lity 8 mm)
• parkiet przemysłowy (10 - 22 mm)
• parkiet wielowarstwowy
• drewno egzotyczne (po konsultacji z doradcą technicznym)
WŁAŚCIWOŚCI:
• Bardzo dobra stabilność spoiny
• Wysoka przyczepność początkowa
• Klej twardy wg ISO 17 178
• Świeży klej jest przyczepny do związanego kleju
• Nadaje się do stosowania ze wszystkimi lakierami,
olejami/woskami do podłóg drewnianych
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

WŁAŚCIWOŚCI:

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

• Parkiet wielowarstwowy

•
•
•
•

66799 

wiaderko, 16 kg

–

33

1000–1200 g/m2

czerwonobrązowy

Bardzo dobra stabilność spoiny
Szybka przyczepność początkowa, szybko wiąże
Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
Zabrudzenia klejem dają się łatwo usunąć
z powierzchni polakierowanych podłóg
• GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników

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

układanie podłóg drewnianych

• Twardy i wytrzymały jak dwuskładnikowe kleje PU, wygodny
w stosowaniu jak klej jednoskładnikowy
• Nadaje się do stosowania ze wszystkimi rodzajami produktów do
wykańczania powierzchni i na różne podłoża.

Nr art.

16 kg, wiadro

Jedn. wysył. / karton
–

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33

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

beżowy

Narzędzia i produkty uzupełniające

59678

Wielkość opakowania

 UZIN MK 250 w praktyce
układanie podłóg drewnianych

switchTec®

• Łatwo rozprowadza się po podłożu oraz ma długi czas otwarty, dzięki temu stosowanie kleju jest bardzo proste
• Parkiet można już po 24 godz. szlifować i lakierować

Twardy, odporny na ścieranie klej o długim czasie otwartym do
układania wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych

przygotowanie podłoża

• Parkiet wielowarstwowy do maks. 2200 x 200 mm

układanie wykładzin

WŁAŚCIWOŚCI:

switchTec®

• Stabilna spoina klejowa, i szybko uzyskuje przyczepność początkową
PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

UZIN MK 250

Jednoskładnikowy klej STP do podłóg drewnianych „Premium”

Twardoelastyczny klej do parkietu warstwowego

Długi czas otwarty i dobre właściwości wypełniające kleju UZIN MK 250 są pomocne przy układaniu wymagających litych i wielowarstwowych desek
podłogowych. Twarda, oporna na ścinanie spoina klejowa ogranicza deformowanie się drewna i pozwala uzyskać wygląd spełniający wysokie wymagania.
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Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie wykładzin

Jednoskładnikowy klej STP do podłóg warstwowych
Szybkie i racjonalne układanie podłóg warstwowych

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UZIN MK 150

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Kleje na bazie silanu

Kleje na bazie silanu

Gruntowanie problematycznych podłoży

Klej dyspersyjny do połączeń typu „pióro-wpust”

Szybkoschnący grunt na bazie rozpuszczalników przeznaczony do stosowania na chłonnych,
mineralnych podłożach

• Bardzo krótki czas schnięcia, przezroczysty po wyschnięciu
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Zastępuje gruntowanie podłoża rozcieńczonym klejem

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

•
•
•
•
•

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 opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

16207

9 kg, kanister

12

50

100–200 g/m²

czerwony

Klej na bazie żywic syntetycznych
Ekonomiczne przyklejanie parkietu
• Szeroki zakres stosowania
• Polecany do pracy w systemie ze środkiem gruntującym Uzin PE 317
WŁAŚCIWOŚCI:

• Mozaika parkietowa
• Parkiet tradycyjny

•
•
•
•
•

DODATKOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:
• Parkiet wielowarstwowy
• Parkiet przemysłowy

Dobre właściwości wypełniające
Twardoplastycznie odkształcalny
Wysoka wytrzymałość na ścinanie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE S3 / Zawiera dużą ilość rozpuszczalników

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

25 kg, wiadro

–

22

14040

17 kg, wiadro

–

30

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Grubość

Kolor

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

Zużycie

Kolor

ok. 1000 g/m² / B11

jasnobeżowy

ZASTOSOWANIE:

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
Płynna konsystencja ułatwiająca aplikację kleju
Dobra penetracja i przyczepność kleju
Wypełnia puste miejsca, elastycznie odkształcalny
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

13663

250 g, butelka

2 szt.

–

–

żółtawoprzezroczysty

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

układanie podłóg drewnianych

Nr art.
11397

Nr art.
006989 

• Płynna konsystencja gwarantuje dobrą penetrację pustych miejsc, produkt łatwy w obróbce

Rozpuszczalnikowy klej na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do przyklejania parkietu

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

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

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

UZIN RK 33

przygotowanie podłoża

Klej do połączeń typu „pióro-wpust”

układanie wykładzin

Preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych

UZIN MK 73

switchTec®

układanie wykładzin

KLEJE SPECJALNE DO PODŁÓG DREWNIANYCH

switchTec®

UZIN PE 317

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

KLEJE I GRUNTY NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH

74

www.uzin.pl

www.uzin.pl

75

–

–

Parkiet warstwowy 7 x 50 cm

4

Parkiet warstwowy > 7 x 50 cm

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Deski parkietowe

Kleje specjalistyczne

UZIN
MK 91 nb

UZIN
MK 92 S

UZIN
MK 92
ciemny

UZIN
MK 95

UZIN
MK 65

UZIN
MK 80

UZIN
MK 73

UZIN
RK 33

UZIN
RK 37

4

4

4

4

4

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

–

4

4

4

–

4

41)

4

–

–

–

–

–

–

–

4

4

4

Parkiet lamelowy 22 mm

–

–

–

4

4

4

–

4

4

–

–

4

Parkiet lamelowy 10, 15 mm

–

–

–

4

4

4

–

4

–

–

–

4

Parkiet tradycyjny 19–22 mm

–

–

4

4

4

4

4

–

–

–

–

4

Parkiet tradycyjny,
wszystkie grubości

–

–

4

4

4

4

4

–

–

4

–

4

MozaIka–kostka

–

–

–

4

4

4

–

4

4

4

–

4

MozaIka–panele

–

–

–

4

4

4

–

4

4

4

–

4

Parkiet masywny 10 mm

–

–

–

4

4

4

–

–

–

–

–

4

Kostka brukowa do 30 mm

–

–

–

4

4

4

–

–

–

–

–

–

Kostka brukowa od 30 mm

–

–

–

4

4

4

–

–

–

–

–

–

Jastrychy cementowe

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 385

PE 385

PE 317

–

–

Jastrychy anhydrytowe

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 420

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 420

PE 420

–

–

–

Jastrychy asfaltowe

–

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

–

–

–

PE 414 Turbo

–

–

PE 317

–

–

Suche elementy jastrychowe

–

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

PE 414 Turbo

–

–

PE 317

–

–

przygotowanie podłoża

UZIN
MK 200

Klej na bazie żywic
syntetycznych

układanie wykładzin

UZIN
MK 150

Kleje dyspersyjne
i polimerowe do parkietu

JEDNOSKŁADNIKOWY
KLEJ POLIURETANOWY

switchTec®

rodzaje podłóg drewnianych

dwuskładnikowe kleje
poliuretanowe do podłóg

układanie podłóg drewnianych

jednoskładnikowy klej
silanowy

podłoża / środki gruntujące

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Przyklejanie podłóg drewnianych

Zalecenia podstawowe: 4 Podłoga drewniana
1) do maks. 220 x 20 cm
Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.
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Narzędzia i produkty uzupełniające

przygotowanie podłoża

• Idealnie nadają się do wzmacniania podczas naprawy pęknięć w jastrychach
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Podczas żywicowania pęknięć i dylatacji pozornych
• Do sklejania poszczególnych pól jastrychowych

• Wykonane ze stali nierdzewnej: 6 x 70 mm
• Falisty kształt dla uzyskania optymalnego
zakotwienia

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

13878

100 szt.

100

–

ok. 3–5 szt. na mb pęknięcia
lub w zależności od potrzeb

UZIN Taśma dylatacyjna

układanie wykładzin

układanie wykładzin

Samoprzylepna taśma dylatacyjna wykonana z PE przeznaczona do montażu między ścianą i podłogą
• Samoprzylepna, łatwy montaż
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Zapobiega tworzeniu się mostków akustycznych
po wylaniu masy szpachlowej

• Dobra przyczepność do podłoża
• Szerokość 50 mm, grubość 5 mm

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10122

25 mb

10 rolek

8 worków

–

biały

UZIN Włókno zbrojące

switchTec®

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

Klamry ze stali nierdzewnej o falistym kształcie przeznaczone do zamykania dylatacji pozornych
i naprawy pęknięć w jastrychach

przygotowanie podłoża

UZIN Łączniki falowe

Włókno zbrojące odporne na działanie substancji alkalicznych dodawane do cementowych mas
szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych

switchTec®

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WŁAŚCIWOŚCI:

• Podczas remontów i stosowania mas na problematycznych podłożach
• Na prefabrykowanych elementach jastrychowych
oraz płytach wiórowych

• Produkt gotowy do zastosowania
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.
11725

Wielkość opakowania
250 g, worek

Jedn. wysył. / karton
25

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

36 kartonów

250 g na 25 kg masy
szpachlowej
1 worek = 250 g

biały

Marker wysokości

UZIN Levelpin

układanie podłóg drewnianych

ZASTOSOWANIE:

NOWOŚĆ
Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

• Zwiększa bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłożach

Samoprzylepny marker wysokości do mas szpachlowych i jastrychów
• Przykleja się nawet do lekko zapylonych podłoży

 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych

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 opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

61834

20 szt.

5 x 20 szt.

–

–

jaskrawozielony

Przedstawione opisy nie zawierają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.
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Specjalne ściereczki do usuwania pozostałości kleju z podłogi, narzędzi oraz rąk, nie uszkadzają
lakierowanej powierzchni podłóg gotowych

Płynny koncentrat czerwonego barwnika do dwuskładnikowych żywic epoksydowych

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

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

•
•
•
•

• Jako dodatek do żywic epoksydowych,
np.: UZIN PE 460, UZIN PE 480

• Duża intensywność koloru
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Okres przechowywania

Kolor

wiaderko (72 ściereczki)

6 wiaderek

6 rolek

24 mies.

zielony

Samoklejąca

Wielkość opakowania

55504

Jedn. wysył. / karton

0,5 l, butelka

Jedn. wysył. / paleta

35 szt.

Zużycie

Kolor

0,2 kg / 5 kg żywicy

20 kartonów

ok. 100 ml / 10 kg żywicy

czerwony

UZIN Przyspieszacz do żywic EP
Przyspieszacz do dwuskładnikowych żywic epoksydowych

• Taśma samoprzylepna gwarantująca prosty montaż na podłożu

• Umożliwia wykonanie systemu uszczelniającego w jeden dzień, szybkie wiązanie warstw nawet o dużej
grubości w ciągu 3–4 godz.

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wszystkich rodzajów wykładzin
prądoprzewodzących

• Szerokość 10 mm, grubość 0,035 mm

• Do produktów na bazie żywicy epoksydowej
UZIN PE 460 i UZIN PE 480

• Przyspiesza proces wiązania żywic
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10141

40 mb, 2 rolki = 20 mb

1

–

–

miedziany

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

33155

200 g, butelka

4

120 kartonów

0,2 kg / 5 kg żywicy
2 x 0,2 kg / 10 kg żywicy

przezroczystobrązowawy

układanie wykładzin

Nr art.
38465

UZIN Taśma miedziana

układanie wykładzin
switchTec®

• Umożliwia optyczne odróżnienie pierwszej i drugiej warstwy żywicy, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

UZIN Piasek kwarcowy 0,8
Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 0,3–0,8 mm stosowany jako materiał uszorstniający
i wypełniający do żywic

Klej montażowy MS o wielostronnym zastosowaniu

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• W połączeniu ze wszystkimi produktami na bazie
żywic reaktywnych, jak np. UZIN PE 414 Turbo,
UZIN PE 460 NEW, UZIN PE 480, UZIN KR 416
lub UZIN KR 516

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

• Do mocowania na ścianach, podłogach i sufitach
• Do drewna, listew cokołowych, metalu itp.

• Szybko utwardzający się
• Zapewnia mocne połączenie, wielostronnego
zastosowania
• GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników

• Stabilny klej o konsystencji pasty do szybkiego mocowania

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

10606

25 kg, worek

–

40

ok. 3–5

jasnoszary

39737 

310 ml, kartusz

12 x 310 ml

–

w zależności od zastosowania

szary

Dyspersyjny klej montażowy

Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 1,0–2,5 mm stosowany jako dodatek do cementowych mas
szpachlowych

Narzędzia i produkty uzupełniające

UZIN Klej montażowy MS

• Posypanie piaskiem powierzchni wykonanych z użyciem produktów epoksydowych zapewni uzyskanie
szorstkiej powierzchni o optymalnej przyczepności następnych warstw

UZIN Piasek kwarcowy 2,5
• Redukuje naprężenia w zaprawach i masach szpachlowych, podnosząc jednocześnie poziom
bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu

80

Klej montażowy

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do wszystkich cementowych mas szpachlowych
firmy UZIN

• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

9947 

25 kg, worek

–

40

–

jasnoszary

www.uzin.pl

switchTec®

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

Jednostronnie klejąca taśma miedziana do konstrukcji w systemie prądoprzewodzącym

układanie podłóg drewnianych

UZIN Barwnik do żywic EP

przygotowanie podłoża

Ściereczki czyszczące

UZIN Fondur MK

Klej dyspersyjny o konsystencji pasty stosowany na podłogach, ścianach i sufitach
• Idealna konsystencja do prac montażowych oraz aplikacja z tuby gwarantują racjonalne rozwiązanie problemów
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Do montażu listew cokołowych i wykończeniowych
oraz profili
• Do przyklejania różnych materiałów na wielu
rodzajach podłoża, np. PVC, parkiet, korek

•
•
•
•

Konsystencja pasty
Zastosowanie wewnątrz budynków
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

6437

310 ml, kartusz

20 x 310 ml

60 kartonów

w zależności od zastosowania

beżowobiały

www.uzin.pl

układanie podłóg drewnianych

UZIN Clean-Box

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Narzędzia i produkty uzupełniające

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

81

• Produkt na bazie alkoholu, przyjazny dla środowiska

• Wałki gwarantują idealne rozprowadzenie środka gruntującego na powierzchni podłoża oraz uzyskanie
właściwego zużycia

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Jako rozcieńczalnik do wszystkich
dwuskładnikowych gruntów na bazie żywicy
epoksydowej
• Do usuwania świeżych zabrudzeń klejami
epoksydowymi, poliuretanowymi, dyspersyjnymi
oraz klejami na bazie żywic syntetycznych

• Czyści delikatnie
• Ogólnie stosowany do usuwania tłustych lub
oleistych warstw z wykładzin, szkła, metalu itp.
• Bardzo duża zawartość rozpuszczalników

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

Zużycie

Kolor

7005

5 l, kanister

–

84

–

bezbarwny

Wysokiej jakości spodnie robocze wykonane ze specjalnie wzmocnionej, bawełnianej tkaniny

• 1. UZIN Wałek nylonowo-pluszowy do środków
gruntujących na bazie żywicy epoksydowej,
np. UZIN PE 460 NEW, UZIN PE 414 Turbo
lub UZIN PE 280
• 2. UZIN Wałek z gąbki do dyspersyjnych środków
gruntujących UZIN PE 360 PLUS, UZIN PE 260
lub UZIN U 3000 Środek gruntujący
• 3. UZIN Wałek nylonowy do UZIN U 3000 klej
• 4/5. UZIN Wałek z gąbki do kleju kontaktowego
UZIN WK 222
• 6. UZIN Uchwyt do wałka, metalowy z rączką
z tworzywa sztucznego, pasujący do wałków
o szerokości 25 cm

•
•
•
•

Dostosowane do środków gruntujących firmy UZIN
Stabilne
Wygodne w pracy
Solidność wykonania gwarantuje bardzo długi
okres eksploatacji

Opis

Długość

Jedn. wysył. / liczba szt.

Kolor

1. UZIN Wałek nolonowo-pluszowy 25 cm / 14 mm*

25 cm

10

biały

9194

2. UZIN Wałek z gąbki

25 cm

10

biały

60788

3. UZIN Wałek nylonowy 25 cm / 6 mm

25 cm

5

biały /
paskowany

61983

4. UZIN Wałek z gąbki 25 cm / 20 mm

25 cm

5

żółty

61984

5. UZIN Wałek z gąbki 10 cm / 10 mm

10 cm

10

żółty

Jedn. wysył. / liczba szt.

9195

6. UZIN Uchwyt do wałka – 25 cm

dla 25 cm

10

zielony

* 25 cm / 14 mm odnosi sie do wielkości wałka tutaj np. 25 cm długość, długość włosia 14 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

• Najlepsza odzież do wykonywania różnego rodzaju
prac podłogowych

• Podwójna kieszeń na metrówkę – z blokadą jej
wypadnięcia
• Część kolanowa wzmacniana cordurą, posiada
kieszenie na specjalne nakolanniki WOLFF

48

1

50

1

070236

52

1

070237

54

1

070238

56

1

3.

4.

5.

UZIN Pędzel silikonowy
ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Narzędzie do nakładania kleju UZIN WK 222
w obszarach cokołów i narożnikach

• Wyschnięte kawałki kleju można z łatwością
wykruszyć z pędzla, narzędzie nadaje się do
ponownego użytku

Nr art.

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / karton

Kolor

65151

1 x 6 szt.

6

biały/brązowy

Narzędzia i produkty uzupełniające

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

070234
070235

2.

6.

9394

ZASTOSOWANIE:

Wielkość

WŁAŚCIWOŚCI:

Nr art.

• Wysoka odporność na wycieranie i rozerwanie, długi okres eksploatacji

Nr art.

ZASTOSOWANIE:

1.

przygotowanie podłoża

Wałki UZIN przeznaczone do aplikacji środków gruntujących. Uchwyt i wałki do rozprowadzania
różnych rodzajów środków gruntujących marki UZIN.

układanie wykładzin

układanie wykładzin

UZIN Wałki

Rozcieńczalnik do produktów na bazie żywicy epoksydowej, stosowany również jako nieagresywny
środek czyszczący

Spodnie robocze

switchTec®

Wałek nylonowo-pluszowy | Wałek gąbkowy | Uchwyt do wałka

switchTec®

Rozcieńczalnik do żywic EP

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

układanie podłóg drewnianych

UZIN VE 124

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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Przezroczyste wiadro z tworzywa sztucznego z nadrukowaną podziałką w litrach, umożliwiającą
dokładne odmierzenie ilości wody potrzebnej do wymieszania produktów sypkich marki UZIN

Specjalna rakla wykonana ze stali nierdzewnej, stosowana podczas rozprowadzania mas niwelujących
marki UZIN

• Umożliwia łatwe odmierzanie potrzebnej ilości wody zarobowej, gwarantując uzyskanie odpowiedniej
konsystencji i zachowanie stałej jakości przygotowywanego produktu

• Poprawia jakość uzyskiwanych powierzchni

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 opakowania

Jedn. wysył. / paleta

Kolor

10412

1 wiadro / 9 litrów

275

przezroczyste

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

• Ułatwia rozprowadzanie mas niwelujących marki
UZIN
• Dołączona listwa zębata R 2 umożliwia uzyskanie
warstwy o grubości 3 mm

• Posiada odkręcaną listwę zaciskową do wkładów
zębatych oraz uchwyt na kij

Nr art.

Artykuł

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

52298

UZIN Rakla do mas

1

–

• Odpowiednia wielkość i duża stabilność wiadra gwarantują wysokiej jakości pracę

• Zapewnia uzyskanie jednakowej grubości warstwy dzięki regulowanym nóżkom

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

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

• Dzięki regulacji nóżek umożliwia uzyskanie
warstwy o grubości 6–22 mm
• Szerokość rakli wynosi 80 cm
• Nieodzowna przy podawaniu masy za pomocą
pompy

• Wykonana ze stali nierdzewnej

switchTec®

Nr art.

Wielkość opakowania

9191

NOWOŚĆ

Jedn. wysył. / paleta

1 wiadro / 30 litrów

Kolor

66

niebieski

Nr art.

Artykuł

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

13658

rakla do dużych powierzchni

1

–

UZIN Ripper

Szpachla Ergo-Star

zASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt do wkładów zębatych

• Narzędzie do otwierania worków

• Solidna konstrukcja
• Do stosowania z wiadrem do mieszania mas

• Odpowiednia forma i wymiary gwarantują minimalny wysiłek podczas pracy

79564

Artykuł
UZIN Ripper

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

1

–

Kolor

ZASTOSOWANIE:

WŁAŚCIWOŚCI:

niebieski

• Ułatwia rozprowadzanie klejów firmy UZIN

• Zaprojektowana zgodnie z wymogami ergonomii

Uzin Mieszadło

Nr art.

Szerokość

Jedn. wysył. / liczba szt.

Jedn. wysył. / paleta

41784

21 cm

10

–

41787

28 cm

10

–

* Szpachla nie zawiera wkładów

Mieszadło do mas szpachlowych

84

Nr art.

Artykuł

Jedn. wysył. / liczba szt.

Jedn. wysył. / paleta

Kolor

13606

mieszadło KR do mas szpachlowych
(z gwintem M14)

1

–

srebrny

www.uzin.pl

Narzędzia i produkty uzupełniające

• Głowica wiertarki powinna mieć możliwość zamocowania min. ø 13 mm
• Przekrój kosza 120 mm

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

Redukcja pyłu podczas otwierania worków

Nr art.

switchTec®

Specjalna rakla wykonana ze stali nierdzewnej, stosowana do rozprowadzania mas niwelujących marki
UZIN w grubszych warstwach

układanie podłóg drewnianych

układanie wykładzin

Stabilne wiadro z tworzywa sztucznego wyposażone w wygodne uchwyty, przeznaczone
do mieszania wszystkich produktów proszkowych marki UZIN

układanie wykładzin

UZIN Rakla do dużych powierzchni

UZIN Wiadro do mas

przygotowanie podłoża

UZIN Rakla do mas

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN Wiadro do wody

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
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Mieszarka jednobiegowa 1.080 W z regulacją prędkości obrotowej

ZASTOSOWANIE:

Właściwości:

• Do wszystkich klejów do parkietu UZIN

• Ze stali szlachetnej, nierdzewna

• Elektroniczny układ całookresowy: łagodny rozruch, monitorowanie temperatury, zabezpieczenie przeciążeniowe
• Do rozrabiania zapraw gęstopłynnych (np. jastrychy szybkowiążące, tynki ścienne, kleje do płytek ceramicznych)

Nr art.

Szerokość

Jedn. wysył. / karton

Jedn. wysył. / paleta

51255

20 cm

B3

1

–

51254

20 cm

B11

1

–

Szpachla do kleju

Zakres dostawy:
Power X 1100, mieszadło typu KR 120 S /M14
Nr art.

Artykuł

66938

mieszarka Power X 1100

Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4

Szpachla zębata do desek podłogowych

Specjalna szpachla do podłóg drewnianych B11 z dwoma wyciętymi głęboko zębami

Przeznaczony do pomiarów wilgotności podłoży

• Dzięki głęboko wyciętym zębom gwarantuje lepszą przyczepność kleju do parkietu oraz uniknięcie głuchych
miejsc

• 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)

ZAStosowanie:

Właściwości:

• Do desek parkietowych o dużym formacie

• Ze stali szlachetnej, nierdzewna

Nr art.

Artykuł

Szerokość

Wielkość opakowania

Jedn. wysył. / paleta

65656

szpachla zębata

21 cm

1

–

79889

wkład do szpachli

21 cm

10

–

79890

wkład do szpachli

28 cm

10

–

Nr art.

Artykuł

71053

wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4

przygotowanie podłoża

NOWOŚĆ

Mieszarka Power X 1100

układanie wykładzin

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

Szpachla zębata do nakładania kleju do parkietu
Prosta, ekonomiczna, praktyczna w zastosowaniu

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

Szpachla zębata

UKŁaDANIE JASTRYCHÓW

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Stacja do mieszania mas – 75 l
Nr art.

Artykuł

Wielkość opakowania

13419

ostrza trapezowe, 0,65 mm

100

ostrza hakowe, 0,65 mm

100

ostrza superhaki

100

32760

ostrza półksiężyce

100

86

• 2-punktowy system przechylania zapewniający perfekcyjne wyważenie
• specjalnie dostosowane do siebie narzędzia
• dzięki specjalnemu uchwytowi można stosować do każdego urządzenia mieszającego
ZAKRES DOSTAWY:
Podwozie, wiadro do rozrabiania 75 l, uchwyt, mieszadło do stacji do mieszania, uchwyt węża
Nr art.

Artykuł

Jedn. wysył. / liczba szt

Jedn. wysył. / paleta

65480

kompletna stacja mieszalnicza, 75 l

1

–

65481

podwozie stacji do mieszania, 75 l

1

–

65491

uchwyt stacji do mieszania, 75 l

1

–

65492

mieszadło do stacji do mieszania, 75 l

1

–

1

–

1

–

Artykuł

Wielkość opakowania

Nr art.

Artykuł

Wielkość opakowania

13367

uzębienie A1, 21 cm

10

13370

uzębienie B1, 21 cm

10

65493

wiadro do rozrabiania do stacji
do mieszania, 75 l

13382

uzębienie A1, 28 cm

10

13385

uzębienie B1, 28 cm

10

65494

uchwyt węża do stacji do mieszania, 75 l

13373

uzębienie A2, 21 cm

10

13371

uzębienie B2, 21 cm

10

13388

uzębienie A2, 28 cm

10

13386

uzębienie B2, 28 cm

10

13374

uzębienie A3, 21 cm

10

13372

uzębienie B3, 21 cm

10

13389

uzębienie A3, 28 cm

10

13387

uzębienie B3, 28 cm

10

13375

uzębienie A4, 21 cm

10

13380

uzębienie B11, 21 cm

10

13390

uzębienie A4, 28 cm

10

13399

uzębienie B11, 28 cm

10

13376

uzębienie A5, 21 cm

10

13397

uzębienie R1, 56 cm

10

13391

uzębienie A5, 28 cm

10

13396

uzębienie R2, 56 cm

10

Narzędzia i produkty uzupełniające

Nr art.

układanie podłóg drewnianych

13421
13422

switchTec®

Kompletna stacja do rozrabiania aż do 75 kg proszku

Wkłady do szpachli zębatej

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

Ostrza trapezowe i hakowe

www.uzin.pl
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Indeks
UZIN Barwnik do żywic EP
UZIN Clean-Box

81
70, 80

UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm

65

UZIN Rakla do mas

85

UZIN WK 222

49

UZIN Multimoll Top 4 NEW, Top 7, Top 12

32

UZIN Ripper

84

Wkłady do szpachli zębatej

86

UZIN DK 290 Thermocoll

50

UZIN Multimoll Vlies NEW

65

UZIN RK 33

75

UZIN Fondur MK

81

UZIN NC 110

29

UZIN RK 36

48

UZIN KE 14

39

UZIN NC 115

29

UZIN RK 37

75

UZIN KE 16

42

UZIN NC 118

29

UZIN RR 181

32

Bullran 45

62

UZIN KE 66 L

52

UZIN NC 145

25

UZIN RR 181 FR

32

Contact 40

61

UZIN KE 66 NEW

45

UZIN NC 146

25

UZIN RR 185

33

Goman 90

62

UZIN KE 418

39, 41

UZIN NC 150

25

UZIN RR 188

33, 65

Goman 240

62

UZIN KE 603

48

UZIN NC 170 LevelStar

27

UZIN RR 189 Plus FR

33

Paca korkowa

58

UZIN NC 172 BiTurbo

26

UZIN RR 201

31

Planus

58

UZIN KE 2000 S

39, 40

switchTec®

UZIN KE 2000 SL

52

UZIN NC 174

66

UZIN RR 203

31

Sigan 1

57

UZIN KE 2428

41

UZIN NC 175

26

UZIN SC 910

16

Sigan 2

59

UZIN Klej montażowy MS

81

UZIN NC 182

23

UZIN SC 914 Turbo (UZIN NC 194)

14

Sigan 3

57

UZIN KR 410

28

UZIN NC 196

28

UZIN SC 960 (UZIN NC 190)

15

Sigan Elements

46, 60

UZIN KR 416

30

UZIN NC 405

24

UZIN SC 968

16

Sigan Elements Plus

46, 60

UZIN KR 421 L

53

UZIN NC 888

24

UZIN SC 970

15

UZIN KR 430

41

UZIN PE 260 NEW

20

UZIN SC 980 (UZIN NC 198)

14

UZIN KR 516

30

UZIN PE 262 L

53

UZIN SC 993

13

UZIN LE 42

47

UZIN PE 280

19

UZIN Spodnie robocze

82

UZIN LE 44

48

UZIN PE 317

74

UZIN Taśma dylatacyjna

79

UZIN PE 360 PLUS

18

UZIN Taśma miedziana

UZIN Łączniki falowe

30, 79

53, 80

UZIN Levelpin

79

UZIN PE 385

71

UZIN U 1000

51

UZIN Mieszadło

84

UZIN PE 400

22

UZIN U 3000

53

UZIN MK 65

71

UZIN PE 414 Turbo

UZIN Universlafixierung NEW

51

UZIN MK 73

74

UZIN PE 420

69

UZIN UZ 57

43

UZIN MK 65

71

UZIN PE 425

22

UZIN UZ 57 L

52

UZIN MK 80

71

UZIN PE 460

21

UZIN UZ 88

42

UZIN MK 95

70

UZIN PE 480

21

UZIN UZ 90

42

UZIN MK 91 nb

69

UZIN PE 630

20

UZIN VE 124

82

UZIN MK 92 S

68

UZIN Pędzel silikonowy

UZIN MK 92 S ciemny

68

UZIN Piasek kwarcowy 0,8

80

UZIN WP 622

24

UZIN MK 150

72

UZIN Piasek kwarcowy 2,5

80

UZIN Wiadro do mas

84

UZIN MK 200

72

UZIN Przyspieszacz do żywic EP

81

UZIN Wiadro do wody

84

UZIN MK 250

73

UZIN Rakla do dużych powierzchni

85

UZIN Włókno zbrojące

31, 79

88

22, 67

50, 83

UZIN Wałki

50, 83

www.uzin.pl

WOLFF
Design Collection

44, 58

Ostrza trapezowe i hakowe

86

Power X 1100

87

Stacja do mieszania mas 75 l

87

Szpachla Ergo-Star

85

Szpachla do kleju

86

Szpachla zębata

86

Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4

87

codex
Codex FG 300

19

RZ
RZ Turbo Protect Plus

www.uzin.pl

44

89

notatki

Wszystko dO
Państwa podłóg
Marki UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex oraz RZ
oferują pełny asortyment produktów, systemów i usług
do remontowania, konserwacji, a także układania każdego typu wykładzin,
parkietów, płytek ceramicznych czy kamienia naturalnego.
Dla Państwa jest to gwarancja bezpiecznej współpracy
z jednym, w pełni 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

Arturo. What a floor can do.
Podłogi z żywicy syntetycznej z miejscem
na styl i dobry design
codex. Dla profesjonalnych glazurników.
Systemy układania okładzin – wyłącznie
dla prawdziwych glazurników
RZ. Dbamy o Wasze podłogi.
Systemy czyszczenia i pielęgnacji wszystkich
rodzajów wykładzin podłogowych

90

www.uzin.pl

UZIN.www.uzin.pl
I WIESZ NA CZYM STOISZ.

91

Aplikacja UZIN na Twoim smartfonie.

Ułatw sobie pracę!
Produkty
 dkryj pełen asortyment produktów
O
UZIN wraz ze szczegółowymi
informacjami.

Kalkulator zużycia
Szybko oszacujesz potrzebną ilość
danego produktu dla Twojego projektu.

Kontakt
Tu znajdziesz kontakt do naszych
doradców techniczno-handlowych,
Działu Obsługi Klienta, a także
dotrzesz do najbliższego dystrybutora. Możesz zadzwonić bezpośrednio na infolinię oraz wysłać
do nas e-mail.

Renoplan
Filmy Renoplan UZIN – prezentują
wiedzę i wsparcie podczas realizacji
bardzo specyficznych zastosowań.

Narzędzia i produkty uzupełniające

układanie podłóg drewnianych

switchTec®

układanie wykładzin

przygotowanie podłoża

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

UZIN APP.
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